
ERROS E FORMAS DE CORREÇÃO 
 
Q1. ATIVIDADES 
 
A0001 - Designação da atividade 1 
1.1. Atividade concluída mas sem evidências da sua realização ou sem número de destinatários 
preferenciais indicado. 
Indique pelo menos um registo multimédia válido, ou lista de presenças se foi uma ação de formação; 
identifique, pelo menos num grupo de destinatários, um número não nulo de pessoas abrangidas. 
 
A0002 - Designação da atividade 2 
1.2 Atividade assinalada como 'não iniciada' mas prevista para terminar na fase 1. 
Este erro não pode ser corrigido no 1º relatório. A sua ocorrência determina uma penalização por pontos, 
calculada com base no número de atividades com este erro no total das atividades do projeto. O número de 
pontos é igual à percentagem obtida. 
A atividade deve ser recalendarizada no próximo processo de alterações. Caso a atividade já não possa ser 
realizada, ou não seja devidamente recalendarizada, a penalização por pontos determinará um corte parcial 
nas transferências financeiras seguintes para o projeto, de montante a notificar em sede de audiência 
prévia, ao abrigo do artigo 41º (Incumprimento) do Regulamento. 
 
 
Q2. RECEITAS 
 
2.1 Receitas não coincidem, por erro de digitação da responsabilidade da coordenação nacional, com os 
avisos de pagamento das transferências efetuadas. 
A correção deste erro compete à coordenação nacional, sendo dado conhecimento aos respetivos projetos. 
 
Q3. OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO 
 
OF0001 - Designação da entidade 1 
3.1 Erro de digitação no preenchimento do valor do apoio 
Corrija o valor indicado. 
 
OF0002 - Designação da entidade 2 
3.2 Financiamento não admissível. 
Este erro não é suscetível de correção no 1º relatório de prestação de contas. 
Havendo incumprimento do artigo 32.º (Acumulação com outras fontes de financiamento) do Regulamento, 
o projeto é notificado em sede de audiência prévia ao abrigo do artigo 41.º (Incumprimento). 
 
OF0003 - Designação da entidade 3 
3.3 Identificação da entidade insuficiente. 
Identifique por extenso a designação da entidade que proporciona o apoio. 
 
Q4. DESPESAS 
 
D0001 - Designação da despesa 1 
4.1 Despesas não elegível por não ter enquadramento no Regulamento do Programa ou cujo pagamento 
seja posterior a 31 de dezembro de 2021. 
Consulte a pergunta frequente 12.05 e corrija a descrição da despesa, justificando a sua imprescindibilidade 
para o projeto; ou retire esta despesa. 
 
D0002 - Designação da despesa 2 
4.2 Documento de despesa incorreto, incongruente ou omisso. 
Anexe o documento de despesa correto e conforme; ou retire a despesa. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000627,000160/index.htm


 
D0003 - Designação da despesa 3 
4.3 Comprovativo de pagamento e/ou outros documentos de suporte incorretos, incongruentes ou omissos. 
Anexe o comprovativo de pagamento correto, verifique os documentos de suporte e anexe o que estiver em 
falta; ou retire a despesa. 
 
D0004 - Designação da despesa 4 
4.4 Valor elegível da despesa incorreto ou injustificado. 
Justifique o valor elegível, anexando a justificação como documento de suporte adicional; ou retire a 
despesa. 
 
D0005 - Designação da despesa 5 
4.5 Despesa de valor total superior a 5.000 euros (sem IVA), não excluída das regras da contração pública, 
com ligação incorreta, ou em falta, para o Portal BASE referente ao contrato selecionado. 
Coloque o link correto para o Portal Base, ou  indique o código CVP na designação da despesa se ela se 
enquadrar nas exceções do Anexo IX do Código dos Contratos Públicos, ou retire a despesa. 
 
D0006 - Designação da despesa 6 
4.6 Valor total ou valor do IVA da despesa incorretos. 
Deve conferir os valores indicados com o documento de despesa e corrigir o que estiver desconforme; ou 
retire a despesa. 
 
D0007 - Designação da despesa 7 
4.7 Justificação para ausência de despesas insatisfatória. 
Corrija a justificação apresentada, fundamentando objetivamente e com clareza o motivo da não realização 
de despesas. 
 
D0008 - Designação da despesa 8 
4.8 Rubrica orçamental da despesa incorreta ou incongruente. 
Corrija a rubrica orçamental; ou retire a despesa. 
 
D0009 – Designação da despesa 9 
4.9 Valor da despesa apresentada como remuneração relativa a um contrato de trabalho não cumpre o 
Código de Trabalho. 
Reveja e corrija o valor da remuneração no contrato; ou retire a despesa. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/0f64e47155ff7e9a040bfd469dcbe782b68f7cf9c8dc57d93318b0b943f2c981.pdf

