
 

   

ORIENTAÇÃO DE GESTÃO N.º 1/2013 

ENCERRAMENTO DE OPERAÇÔES 

 

A presente orientação visa estabelecer um conjunto de regras, procedimentos e 

fluxos internos ao Programa no que concerne ao encerramento das operações. 

Introdução 

Na sequência da apresentação do último Pedido de Pagamento e do Relatório 

Final por parte do beneficiário, procede-se por parte da Autoridade de Gestão à 

consolidação e atualização da informação de execução relativa a despesa e 

pagamentos, e à atualização dos indicadores de realização física, de 

acompanhamento e de resultado. Nesta fase a operação apresentará o estado de 

“Relatório Final em Análise”. 

A informação para efeito de encerramento tem origem nos módulos de verificação 

administrativa e no local. Após o processo de verificação no local, a operação 

apresentará o estado de “Relatório Final Validado”.  

No final do processo o sistema de informação registará um novo estado da 

operação: “Concluído”. Este módulo permitirá a emissão do “termo de 

encerramento da operação” e inerente montante de compromisso a descativar – 

anexo 1. 

 

Descrição do processo 

Esta fase da operação (encerramento) é da responsabilidade da Unidade Orgânica 

(UO) 4 - Acompanhamento, Avaliação e Informação, com a colaboração das UO 

responsáveis pela análise, quando existir a necessidade de efetuar alterações com 

origem na gestão, ou nos casos de projetos geradores de receita. 

O processo de verificação no local é efetuado, confirmando que o investimento foi 

realizado e que os objetivos da operação foram atingidos pelo Beneficiário nos 

termos constantes do contrato.  



 

   

A elaboração do termo de encerramento da operação será efetuado com base no 

processo de verificação no local e no relatório final apresentado pelo Beneficiário.  

O documento de encerramento das operações deve ser produzido no prazo de 60 

dias após a entrega pelo Beneficiário do último pedido de pagamento e respetivo 

relatório final de execução.  

Na fase de encerramento da operação deve-se garantir que o Beneficiário tem 

conhecimento das seguintes obrigações: 

a) Manter, nas suas instalações, dossier devidamente organizado, com todos os 

documentos suscetíveis de comprovar as informações e declarações prestadas no 

âmbito da operação e de fundamentar as opções de investimento apresentadas, 

bem como todos os documentos comprovativos da realização das despesas de 

investimento, sob a forma de documentos originais ou cópias autenticadas e, 

disponibilizá-lo (diretamente ou através dos seus representantes legais ou 

institucionais) para consulta sempre que solicitado pelos organismos 

intervenientes no processo de análise, acompanhamento, controlo e auditoria das 

operações, devendo ser mantido até três anos após o encerramento parcial ou da 

aceitação da Comissão sobre a declaração de encerramento do PO. Os referidos 

documentos deverão também estar disponíveis em formato eletrónico. 

b)   Não afetar a outras finalidades, nem locar, alienar ou por qualquer modo 

onerar, no todo ou em parte, os bens e serviços adquiridos no âmbito da 

operação, durante a vigência do presente contrato, sem prévia autorização; 

c) Manter o investimento comparticipado operacional, afeto à respetiva 

atividade, e, quando aplicável, com a localização geográfica definida na operação, 

pelo menos durante cinco anos, contados a partir da conclusão da operação. 

Alterações com origem na gestão: 

Sempre que existam alterações significativas nas operações ou se tratem de 

projetos geradores de receitas é necessária a intervenção das Unidades Orgânicas 

responsáveis pela análise.  

As alterações com origem na gestão são necessárias quando: i) exista uma 

alteração ao nível dos pressupostos base de aprovação nos projetos geradores de 

receita; ii) existam pagamentos efetuados acima da taxa base da operação por 

efeito dos incentivos à execução, e como tal é necessário definir uma taxa média 

de cofinanciamento; iii) exista uma alteração no mapa de financiamento da 



 

   

operação; iv) exista uma execução inferior a 70% do valor de investimento 

aprovado.  

No caso dos projetos geradores de receita é necessário efetuar o recalculo do 

funding gap, e validação dos pressupostos de cálculo. 

A participação e tramitação do processo constam em anexo no fluxograma 

respeitante ao encerramento (anexo 2). 

Descrição dos procedimentos: 

As ações de encerramento estão associadas à Verificação de Pedidos de 

Pagamento e processo de verificação no Local. Após estas tarefas a operação é 

integrada numa lista de encerramento.  

A UO4 desencadeará a criação do termo de encerramento da operação e a 

atualização automática dos dados da operação. 

Só é possível efetuar o encerramento se não existir constituição de dívida 

pendente, e se todos os pagamentos estiverem efetivamente pagos ao 

beneficiário, incluindo os 5% retidos da dotação FEDER atribuída à operação. 

Após o encerramento, o Sistema de Informação Mais Centro inibe a possibilidade 

de alterações nos dados da operação. Os dados constantes da versão final da 

operação serão utilizados para procedimentos de criação de indicadores do 

Programa – interação com o Módulos Gestão Global e Monitorização. Esta versão 

alimenta os indicadores de execução do PO, que devem resultar dos dados dos 

projetos encerrados. 

Após o encerramento, a operação entra em fase de exploração. 

 

Coimbra, março de 2013 

A Comissão Diretiva, 
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Termo de encerramento 

Cota: / CUO: / Designação da Operação: / Aviso de Concurso: / Eixo Prioritário: / Regulamento: /  

Candidatura: / ID: / Projeto: 

Na sequência da Vossa submissão do relatório final, e das verificações desencadeados pela 

Autoridade de Gestão, vimos por este meio comunicar que procedemos nesta data ao encerramento 

do investimento associado à operação.  

Este ato corresponde à conclusão do ciclo de vida desta operação no que respeita à submissão do 

investimento realizado, sendo que o contrato de financiamento contínua ativo, importando destacar as 

seguintes obrigações: 

a) Manter, nas suas instalações, dossier devidamente organizado, com todos os documentos 

suscetíveis de comprovar as informações e declarações prestadas no âmbito da operação e 

de fundamentar as opções de investimento apresentadas, bem como todos os documentos 

comprovativos da realização das despesas de investimento, sob a forma de documentos 

originais ou cópias autenticadas e, disponibilizá-lo (diretamente ou através dos seus 

representantes legais ou institucionais) para consulta sempre que solicitado pelos organismos 

intervenientes no processo de análise, acompanhamento, controlo e auditoria das operações, 

devendo ser mantido até três anos após o encerramento parcial ou da aceitação da Comissão 

sobre a declaração de encerramento do PO. Os referidos documentos deverão também estar 

disponíveis em formato eletrónico. 

b)   Não afetar a outras finalidades, nem locar, alienar ou por qualquer modo onerar, no todo ou 

em parte, os bens e serviços adquiridos no âmbito da operação, durante a vigência do 

presente contrato, sem prévia autorização; 

c) Manter o investimento comparticipado operacional, afeto à respetiva atividade, e, quando 

aplicável, com a localização geográfica definida na operação, pelo menos durante cinco anos, 

contados a partir da conclusão da operação. 

Em anexo são apresentados os valores finais da operação, em particular, o valor de investimento 

elegível aprovado, o valor de investimento elegível executado, o valor de investimento elegível não 

executado, e o valor FEDER pago. 

Anexo 

1. Beneficiário:  

2. Designação da operação:  

3. Plano financeiro anual: 

Quadro por Componente (aprovado) 

Unidade euros 

Componente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
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Total           

 

Quadro por Componente (executado) 

Unidade euros 

Componente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

           

Total           

 

Quadro por Componente (investimento elegível não realizado / a descomprometer) 

Unidade euros 

Componente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

           

Total           

 

Quadro de pedidos de pagamento apresentados 

N.º Natureza Tipo Elegível  

Validado 

Fundo 

Validado 

Fundo 

Autorizado 

 

1       

2       

 

4. Datas de início e de fim da operação: 

Início:     

Fim:  

5. Indicadores 

5.1. Indicadores de Realização Física 

Descrição Quant. Unidade Custo 

    

5.2. Indicadores de Caracterização 
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Descrição Quant. Unidade 

   

5.3. Indicadores de Resultado 

Descrição Quant. Unidade 

   

6. Condicionantes: 

- 


