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Este guia tem por finalidade prestar apoio aos beneficiários com o intuito 
de facilitar o preenchimento do formulário de candidatura, não 
dispensando, no entanto, a consulta da regulamentação aplicável, 
nomeadamente: 
 

¶ Aviso de Concurso 03/SI/201 7 

¶ Referencial de Análise de Mérito do projeto  

¶ Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e 
Internacionalização (RECI) - Portaria n.º 57 -A/2015, de 27 de 
fevereiro  

¶ Portaria n.º 181 -B/2015, de 19 de junho  

¶ Declaração de Retificação n.º 30-B/2015, publicada no D.R. de 26 
de junho 

¶ Portaria n.º 328 -A/2015, de 2 de outu bro 

¶ Portaria n.º 211 -A/2016, de 2 de agosto 

¶ Regras gerais de aplicação dos PO e dos PDR financiados pelos 
FEEI - Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de Outubro  

¶ Regulamento (UE) n.º 651/2014 

¶ Regulamento (UE) n.º 1303/2013 Geral dos Fundos Estruturais e 
de Investimento  (FEEI) 

¶ Decreto-Lei n.º 215/2015 , de 6 de outubro  

¶ Site Portugal 2020 

¶ Entrada Balcão 2020 

¶ FAQ Balcão 2020 
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I NSTRUÇÕES PARA UMA CORRETA UTILIZAÇÃO  DO FORMULÁRIO  

 

a. Funcionamento  genérico  

Os formulários estão disponíveis apenas no Balcão 2020. 

Aconselha-se a gravação com frequência dos dados para não os perder. 

Os dados serão sempre gravados no computador do utilizador. É gravado no computador 

do utilizador um ficheiro com o nome que escolher, por exemplo òficheiro.d31ó, podendo 

posteriormente ser aberto para continuar o preenchimento.  

 

 

 

 

 

 

b.  Validação e envio dos dados da candidatura  

O formulário permite validar os dados inseridos, òclicandoó no ²cone de validação e 

escolher entre as opções òValidar p§ginaó ou òValidar formul§rioó.  Emite mensagens de 

erro ( ) e alertas ( ) sinalizando anomalias no preenchimento. Apenas os erros 

impedem o envio da candidatura.  

https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
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Após a validação final da informação , para submeter a candidatura dever§ òclicaró no 

²cone de òexporta«oó1.  

 

Depois de selecionar a opção de exportação, o processo só será concluído quando 

decorridas as seguintes etapas:  

 

1ª ð Validação da Informação  

 

Caso não tenha validado a informação introduzida nas diferentes páginas do 

formulário ou não tenha resolvido os  erros  ou avisos detetados decorrentes da 

validação da candidatura, será apresentado um a caixa com a informação que 

necessita de atenção. Esta só é apresentada caso sejam detetados erros (impeditivos 

à continuação do processo) ou avisos (que não impedem a continuação do processo 

de exportação) .  

 

A título de  exemplo, apresenta -se uma caixa onde se identifica um erro relacionado 

com as òDeclarações de Compromissoó. 

 

 

Alerta -se para o facto de que, caso tenham sido detetados erros  no preenchimento 

da candidatura, o processo de exportação da candidatura é interro mpido nesta fase.  

Caso não sejam detetados erros , mas apenas avisos, para continuar o processo de 

exportação da candidatura deverá pressionar o botão òSeguinteó. Caso deseje 

cancelar deverá pressionar o botão òCancelaró. 

                                                             

1
   Ícone Exportação 
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2ª ð Confirmação dos endereços eletrónicos  

 

Caso tenha prosseguido com a exportação da candidatura , pressionando o botão 

òSeguinteó, ou caso não tenham sido identificados quaisquer avisos ou erros , será 

apresentada uma caixa identificando  os endereços eletrónicos para os quais será 

enviada uma mensagem eletrónica, conforme descrito na etapa 6 , com a 

confirmação de aceitação do ficheiro de candidatura.  

 

Para continuar o processo de exportação da candidatura deverá pressionar o botão 

òSeguinteó, caso deseje cancelar deverá pressionar o botão òCancelaró. 

 

 

 

 

3ª ð Guardar o ficheiro de candidatura  

 

Caso tenha prosseguido com o processo de exportação, pressionando o botão 

òSeguinteó, será apresentado uma caixa com o pedido para guardar a candidatura.  

 

 

Este passo é necessário e obrigatório  ao 

processo de exportação.  

 

 

Para guardar o ficheiro deverá pressionar o botão òGuardaró, caso deseje cancelar a 

exportação da candidatura  deverá pressionar o botão òCancelaró. 



 

 

SISTEMA DE INCENTIVOS À I&DT - AVISO N. º 03/SI/201 7 ð PROJETOS EM COPROMOÇÃO Página 7 de 70 

 

 

 

4ª ð Exportar a Candidatura  

 

Caso tenha prosseguido com o processo de exportação, pressionando o botão 

òGuardaró, será apresentado uma caixa que permite exportar  a candidatura, sendo 

necessário pressionar o botão òEnviar Candidaturaó. Caso deseje cancelar a 

exportação deverá pressionar o botão òCancelaró. 

 

 

5ª ð Resultado do processo de Exportação  

 

Caso tenha prosseguido com o processo de exportação, pressionando o botão òEnviar 

Candidaturaó, será apresentada uma caixa com informação relativa ao resultado do 

envio da candidatura.  
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A informação será de confirmação da exportação de candidatura com sucesso, 

identificando uma chave sob o formato Txxxxxxxxx -xxxxxxxx, confirmando que os 

dados foram recebidos com sucesso. 

 

 

Ou de exportação da candidatura com insucesso, conforme imagem:  

 

 

 

 
Neste caso a razão para o insucesso da exportação refere -se 

a uma candidatura submetida para além da data de 

encerramento do Aviso.   

 

 

6ª ð Mensagem de confirmação da receção da candidatura  

 

No caso de exportação de candidatura com sucesso, será enviada uma mensagem 

eletrónica para os endereços identificados n a etapa 2 confirmando a receção da 

candidatura.  
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Sempre que, ao longo do processo, opte por cancelar a exportação da candidatura, 

receberá a seguinte informaç ão de cancelamento :  

 

  

 
De referir que o processo de exportação de candidatura se encontra descrito n as 

caixas que são apresentadas durante o processo, sendo necessária a sua cuidada 

leitura.  

 

Salienta-se que não é aceite o envio de candidaturas através de e-mail . O único e 

exclusivo meio de envio das candidaturas é através da utilização do próprio 

formulário  de candidatura.  

 

 

 

c.  Erros genéricos e bloqueios  

Caso ocorra algum bloqueio no formulário, poderá significar que existem janelas de erros, 

validações, etc., abertas, mas que estão escondidas por trás de outras janelas. Verifique 

a existência dessa janela e feche-a para continuar o preenchimento.  

Aconselha-se a gravação com frequência dos dados para não os perder. 

 

 

Após a submissão da candidatura, se pretender alterar algum elemento da mesma, 

deverá fazê -lo da seguinte forma:  

1. Acede à PAS; 

2. Seleciona o formulário de candidatura (Reabrir) e procede às alterações necessárias;  

3. Re-submete a candidatura com os novos elementos .  
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PÁGINA  1  -  PARAMETRIZAÇÃO  

 

Os campos presentes na página Parametrização são de preenchimento automático, com 

exce«o do campo òResumoó destinado a uma breve descri«o do projeto para efeitos de 

divulgação. 

 

 

 

PÁGINA 1.1  ï DOMÍNIOS  PRIORITÁRIOS  

 

Esta página destina-se à escolha múltipla relativa  à inserção do projeto nos domínios 

prioritários da Estratégia de I&I para uma Especialização I nteligente  (RIS 3),  sendo 

necessário identificar  os domínios prioritários em que o projeto se insere .  
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PÁGINA  2  -  DECLARAÇÕES (DECLARAÇÕES DE COMPROMISSO )  

 

Assinalar òSimó ou òNãoó quanto à autorização de utilização dos dados da candidatura para 

fina lidades integradas no âmbito do PT2020.  

Em relação aos restantes campos, confirmar a declaração de compromisso em relação aos 

critérios de elegibilidade indicados.  

 

 

O campo Observações é um espaço reservado a texto, para ocorrências consideradas 

pertinentes relativamente ao teor das declarações.  

  

Existe um limite de carateres para cada uma das caixas de texto, (presentes ao 

longo deste formulário) indicado no canto superior direito. Salienta -se que não é 

poss²vel ultrapassar este limite. Por exemplo, a caixa òObserva»esódesta p§gina 

tem um limite máximo de 32  mil  carateres.  

 

Nota: Nos termos do previsto na alínea k) do n.º 3 do artigo 23.º do DL n.º 159/2014, a 

prestação de falsas de declarações constitui fundamento para a revogação do apoio 

concedido. 




















































































































