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PROGRAMA CIDADANIA ATIVA – MANUAL DO PROMOTOR 

ANEXO 2: PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE PEDIDO DE PAGAMENTO 

É importante ler e analisar atentamente este anexo, bem como o Manual do Promotor, antes de proceder 

ao preenchimento do formulário de pedido de pagamento. 

Importa recordar que: 

1. Para submeter um pedido de pagamento tem que obrigatoriamente ser antes realizada a respetiva 

validação; 

2. Só é possível submeter um pedido de pagamento quando não existirem erros detetados na validação. 

 

 

ACESSO AO FORMULÁRIO DO PEDIDO DE PAGAMENTO 

Para aceder ao formulário do pedido de pagamento, o Promotor terá que aceder ao MyFile através do seu 

login e password. 
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Após aceder à área do projeto, o Promotor irá visualizar no seu ecrã o menu, no qual deverá selecionar a 

opção de Formulários. Caso existam novas mensagens para o Promotor vão estar nesta página de entrada. 

 

Ao aceder à área dos Formulários, o Promotor terá à sua disposição os seguintes modelos: 

1) Pedido de Pagamento; 

2) Alteração de Projeto; 

3) Relatório de Progresso; 

4) Relatório Final; 

5) Relatório de Seguimento. 

 

 

 

Deverá selecionar a opção de Pedido de Pagamento. Tal como está indicado nas Observações, antes de iniciar 

o preenchimento de qualquer um dos formulários, o Promotor deverá ler atentamente o respetivo anexo 

no Manual do Promotor. 
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VISUALIZAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS E APROVADOS DO PROJETO 

 

 

Nesta página poderá visualizar os valores acumulados apresentados e aprovados nos pedidos de pagamento 

anteriores, relativamente a despesas elegíveis, despesas elegíveis somadas com custos indiretos e 

financiamento. É ainda possível criar um novo pedido de pagamento através do botão “Novo pedido”. 
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PREENCHIMENTO DE UM NOVO FORMULÁRIO 

 

 

Os pedidos de pagamento ao Programa integram os documentos de despesa referentes ao projeto, 

organizados por componente identificada no contrato de financiamento. 

A secção 1. Identificação do Projeto está pré preenchida pela aplicação e não é editável. No entanto, o 

Promotor deve verificar se todos os dados introduzidos estão corretos e caso detete alguma imprecisão deve 

comunicar de imediato à UGP. 

Relativamente à secção 2. Montantes do presente pedido de pagamento, os valores, montantes e custos 

definidos nos campos 2.1. a 2.4 são preenchidos automaticamente à medida que as despesas relativas ao 

projeto são inseridas na respetiva listagem. Mais uma vez, o Promotor deverá confirmar se todos os cálculos 

apresentados coincidem com os seus e qualquer anomalia deverá ser reportada de imediato à UGP. 

No campo 2.5. Tipo de pedido de pagamento deverá ser selecionado a opção correta, em função de se tratar 

de um pedido de pagamento intermédio ou final. O pedido de pagamento final é aquele que corresponde à 

submissão das últimas despesas elegíveis do projeto, ou seja, não poderá haver pedidos de pagamento 

adicionais com novas despesas. 

Na secção 3. Descrição das despesas a que correspondem os documentos apresentados, o botão “Adicionar 

Componente” fará abrir uma nova caixa, na qual o Promotor deve selecionar a componente a que dizem 

respeito as despesas que vai inserir. As componentes disponíveis correspondem às contratualizadas. 
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Após selecionar a componente pretendida, o Promotor irá visualizar no ecrã uma linha sombreada a cinza 

com a designação da componente e uma caixa de texto, que permite a inserção de um máximo de 500 

carateres. Nesta caixa de texto, o Promotor deverá introduzir uma descrição genérica do contributo das 

despesas apresentadas para o desenvolvimento/progresso do projeto. É possível adicionar tantas 

componentes, e consequentemente caixas de texto, quantas as contratualizadas. 

Recomendamos que sejam inseridas todas as componentes para as quais vão ser apresentadas despesas 

antes de introduzir as despesas na listagem. Isto porque não é possível inserir despesas numa determinada 

componente se não estiver criado antecipadamente este campo de descrição das despesas. 

INTRODUÇÃO DE DESPESAS NOS PEDIDOS DE PAGAMENTO 

Após a criação e preenchimento de todos os campos de descrição de despesa, o Promotor deve começar a 

introduzir as despesas nas respetivas listagens, o que corresponde à secção 4. Listagem de documentos de 

despesas. 

No exemplo abaixo, temos duas componentes de despesa, designadas “Componente 1” e “Componente 2”, 

com os respetivos campos de descrição do contributo das despesas apresentadas para a execução do projeto, 

nas respetivas componentes. 
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Como é possível verificar, na secção 4. Listagem de documentos de despesas, são criadas, por pré definição 

do sistema, listagens de despesa correspondentes a cada uma das componentes anteriormente 

selecionadas. 

 

O botão  que está abaixo dos títulos que vão formar a lista de despesa permite ao Promotor introduzir uma 

linha na qual vai inserir toda a informação relativa à despesa a apresentar. Deverão ser criadas tantas linhas 

quantas as despesas que se pretender inserir em cada uma das componentes. 
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Relembramos ainda os limites a partir dos quais é possível submeter um pedido de pagamento: 

a) Grandes Projetos 

a.1) Os pedidos de pagamento intermédios podem ser apresentados sem periodicidade fixa, mas 

sujeitos a um mínimo de 5.000 euros por cada pedido; 

a.2) O somatório do adiantamento inicial com os pagamentos intermédios não pode exceder os 90 % do 

montante total aprovado para o projeto; 

Para cada despesa a inserir terão que ser introduzidos os seguintes dados: 

 Rubrica – deve escolher uma das opções disponíveis; 

 Descrição (máximo de 30 carateres) - deve ser indicada a descrição que consta no documento 

comprovativo de despesa a apresentar; 

 Doc. Nº (máximo 30 carateres) - deve ser indicado o n.º do documento de despesa. Caso documento 

de despesa não possua n.º mecanográfico, o Promotor deve inserir manualmente um n.º que faça 

referência lógica ao documento (pode acontecer por exemplo nos recibos de vencimento e nos 

boletins de deslocações); 

 Tipo de Documento - deve selecionar uma das opções possíveis (de acordo com o descrito no ponto 

7.1 deste Manual); 

 Entidade Origem (NIF) (máximo de 15 carateres) - deve ser inserido o NIF do fornecedor da despesa 

em causa; 

 Entidade Destino (NIF) - deve ser selecionado o NIF e a entidade a que diz respeito a despesa; 

 Regime Pro-rata – este campo é de preenchimento automático; 

 Data – data do documento de despesa; 

 Conta SNC – deve introduzir o n.º de conta do sistema de normalização contabilística em que a 

despesa foi inserida na contabilidade do Promotor ou entidade parceira; 

 Valor sem IVA (€) – inserir o valor total do documento de despesa líquido de IVA; 

 Valor com IVA (€) – inserir o valor do documento de despesa com IVA; 

 Despesa Elegível – indicar o montante de despesa que propõe para cofinanciamento (correspondente 

ao valor líquido mais o IVA cofinanciável – 0, taxa do documento ou pro-rata). 

A cada despesa tem também que corresponder os respetivos documentos comprovativos (ver Manual 

do Promotor secção 7.1.), que têm que ser inseridos, por upload, no final de cada linha correspondente 

à despesa. 



 

8 

a.3) O remanescente é pago após aprovação do relatório final do projeto. 

b) Pequenos Projetos 

b.1) Após o adiantamento inicial (50% da comparticipação total), o Promotor submete através do SIPCA 

os comprovativos de despesa, em parcelas nunca inferiores a 1.000 euros; 

b.2) Quando a soma da despesa justificada atingir os 80% do valor do adiantamento inicial, o Promotor 

tem direito a um segundo adiantamento correspondente 30% do montante total de financiamento 

aprovado; 

b.3) O remanescente é pago após a aprovação do relatório final do projeto. 

 

 

VALIDAÇÃO DOS PEDIDOS DE PAGAMENTO 

Depois de inserir todas as despesas no MyFile, o Promotor deve realizar a validação do formulário de pedido 

de pagamento, através do respetivo botão disponível no menu inferior do lado esquerdo do ecrã. De 

sublinhar que os promotores terão de gravar todos os dados inseridos antes de realizar a validação do 

formulário de candidatura, através do respetivo botão disponível no menu disponível na parte esquerda 

do ecrã. 

Alertamos ainda para o seguinte: 

 É possível inserir despesas no MyFile de forma progressiva, uma vez que este permite que os dados 

inseridos sejam gravados e estejam acessíveis. Ao ir gravando a informação progressivamente, o 

promotor poderá ir vendo no MyFile a informação relevante para o seu futuro pedido de pagamento. 

 Sempre que é criado um campo de descrição das despesas a que correspondem os documentos 

apresentados, é obrigatória a inserção de despesas nessa componente na listagem de documentos 

de despesa. 
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Sempre que haja lugar a correções, a aplicação indica que o formulário deve ser preenchido corretamente. 

Quando há lugar a correções, a aplicação indica, através de um contorno vermelho, qual a correção 

necessária. 

 

 

 

Todas as correções devem ser efetuadas e, posteriormente, deve-se proceder de novo à gravação do 

formulário de candidatura e respetiva validação. 
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ANEXOS OBRIGATÓRIOS AOS PEDIDOS DE PAGAMENTO 

Ao carregar “Ok” na caixa de texto que informa que o formulário foi validado com sucesso, é possível voltar 

a aceder ao formulário de pedido de pagamento através do botão “Editar” ou submeter o pedido de 

pagamento. 

No entanto, antes de submeter o pedido de pagamento terão que ser inseridos todos os documentos 

obrigatórios para cada uma das entidades passíveis de financiamento, nomeadamente: 

 Extrato bancário comprovativo dos pagamentos de todas as despesas apresentadas no pedido de 

pagamento; 

 Documento comprovativo de não dívida à Segurança Social; 

 Documento comprovativo de não dívida às Finanças; 

Caso o regime de IVA de uma entidade passível de financiamento seja pro-rata, deve também ser submetida 

anualmente a certidão comprovativa da taxa de pro-rata em vigor. 
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Antes de realizar a submissão do pedido de pagamento, o Promotor pode visualizar o estado das despesas 

submetidas e os documentos de despesa através dos respetivos links que se encontram antes do botão 

“Submeter”. Para realizar a submissão do pedido de pagamento basta premir o respetivo botão. 
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