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�Executa as 
atividades e paga

�Gravação da 
despesa

Beneficiário
Controlo de primeiro

nível BP

Apresentação
continua

AG

�Pelo menos um
pedido de 

pagamento por 
ano, em outubro

�Apresentação
continua ao longo 

do ano

FASES

PRAZOS

Auditor Validador

�Verificação
da despesa

AC

�Validação
da despesa

3 meses

�Declaração
de despesas

90 dias

�Certificação

�Pagamentos



Fase beneficiário:
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- Gravação de Despesa

- Criação da Validação de Despesas: 
� Relatório de atividade

� Declaração do beneficiário



Fase beneficiário:
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NOTA: Esta fase, que é composta pela gravação da 
despesa e a criação da validação da despesa, 

explica-se diretamente na aplicação Coopera 2020, 
exepto o Relatório de Atividade, cujos principais

pontos se indicam a seguir.   
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CONTROLO DE PRIMEIRO NÍVEL

FASE VERIFICAÇÃO
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CONTROLO DE PRIMEIRO NÍVEL

� Listagem de despesas auditadas

� Check list do auditor: listagem de comprovação

dos requisitos do artigo 125 do Reg (UE) nº 

1303/2013

� Relatório de Verificação de Despesas

� Ata de verificações no local (Fora do SI Coopera 2020)

Documentos da fase auditor:
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CONTROLO DE PRIMEIRO NÍVEL
Designação de auditor:

Auditor proposto pelo 
beneficiário:

Interno/ Externo

DGFE
Junta Andalucía

Auditor externo 
selecionado pela DXRE

Xunta de Galicia

Auditor Interno

ADC
CCDR Norte
CCDR Centro

CCDR Alentejo
CCDR Algarve

Junta Castilla y León
Junta de Extremadura
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CHECK LIST AUDITOR

Controlo documental: garante que o auditor consulta os
documentos em vigor incluídos nas possíveis modificações que se
tenham verificado no projeto

Aspectos formais: origen do co-financiamento, duplo
financiamento, controlo das despesas efetivamente pagas e
relacionadas com o projeto

Contabilidade e pista de auditoria: contabilidade diferenciada e
documentos necessários para a correta justificação da despesa

Aspectos gerais:
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CHECK LIST AUDITOR

Despesas de preparação:

� Previstas no projeto aprovado

�Vinculadas diretamente às atividades do projeto

� Não incluídas nos custos indiretos de Despesas

com Instalações e Administrativas
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CHECK LIST AUDITOR

Custos de pessoal direto:

� Empregados da instituição beneficiária

� Calculados de acordo com as Regras de Elegibilidade

�Acreditação do vínculo laboral

�Acreditação do método de imputação escolhido

�Time sheets, se for o caso

�Não incluídos nos custos indiretos de Despesas com

Instalações e Administrativas
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CHECK LIST AUDITOR

Despesas con instalações e administrativas

� Financiam os custos indiretos incluídos nas Regras de Elegibilidade,

que não poderão ser incluídos em nenhuma outra categoria de

despesa

� Não são gravadas no SI COOPERA

� Para a sua justificação, não são necessários documentos de realização

ou de pagamento

� Cumprir os princípios de transparência, publicidade e livre

concorrência

TAXA FIXA 15%
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CHECK LIST AUDITOR

Deslocações e alojamento:

� Vinculados diretamente às atividades do projeto

�Devidamente autorizados

�Realizados pelo pessoal da entidade beneficiária

�Conforme a legislação em vigor



20

CHECK LIST AUDITOR

Despesas de peritos e serviços e 
externos:

� Previstas no projeto aprovado

�Cumprir os princípios de transparência, publicidade e

livre concorrência/ legislação de contratação pública

�Fornecedores não podem ser beneficiários do projeto
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CHECK LIST AUDITOR

Despesas de equipamento:

� Previstas no projeto aprovado

�Cumprir os princípios de transparência, publicidade e livre

concorrência/ legislação de contratação pública

�Utilizados para os fins previstos

�Imputação parcial de equipamentos:  % adequada

�Não incluídas nos custos indiretos de Despesas com

Instalações e Administrativas
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CHECK LIST AUDITOR

� Despesas com infra-estruturas

�Contratação pública

�Informação e comunicação

�Auxílios de Estado

�Projetos geradores de receitas

�Princípios horizontais

�Verificações no local
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CONTROLO IN SITU

� Normalmente, pelo menos um beneficiário

durante a execução do projeto

� Modelo de ata de controlo in situ

�Assinado para posterior upload ao SI

COOPERA
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CONTROLO DE PRIMEIRO NÍVEL

FASE VALIDAÇÃO
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CONTROLO DE PRIMEIRO NÍVEL

Documentos da fase validação:

� Listagem de despesas validadas

� Check list do validador: listagem de
comprovação do coerência e conformidade
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CERTIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO

PEDIDO DE PAGAMENTO (PP):

� Ver o estado dos PP do projeto

� Criar um novo PP

� Associar validações dos beneficiários ao PP

� Preencher o Relatório de Evolução

� Assinar e submeter o PP
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RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO:

� Apresentação obrigatória com cada PP

� Período temporal: entre o relatório anterior e 

data de apresentação do novo PP

�Conteúdo: resumo da execução global do projeto

CERTIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO
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ACTIVIDAD 1: (NOMBRE DE LA ACTIVIDAD)

A.- Justificación del “gasto validado en la Solicitud de Pago (SP)” y su relación con las actividades previstas 

en el Formulario de Candidatura (FdC)

Gasto total programado Gasto validado en anteriores SP. Gasto validado en SP actual. % Ejecución 

acumulado

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Apartado A.- Justifique, para cada una de las actividades, la correspondencia de los gastos incluidos en las validaciones

con las acciones y actividades previstas en el Formulario de Candidatura (FdC), haciendo mención a los beneficiarios que

han implementado el gasto. En el caso de actividades donde no se haya incluido gasto validado para esta Solicitud de

Pago, se cumplimentará con “No aplicable” ( (Máx 4.000 caracteres)

B.- Descripción de los avances realizados en el proyecto durante el periodo comprendido entre la

presentación de la última Solicitud de Pago hasta la fecha actual.

Apartado B.- Realice una breve descripción por Actividades en la que exponga las acciones implementadas durante el

periodo referido, utilizando un lenguaje divulgativo que permita comprender el alcance de las acciones desarrolladas.

Considere lo descrito en el Formulario de Candidatura y en el anterior Informe de Evolución (a partir del segundo), de modo

que la información aportada sea secuencial y no repetitiva. En el caso de actividades donde no se hayan producido

avances, se cumplimentará con “No aplicable”(Máx 4.500 caracteres)

C.- Descripción de las acciones previstas por el proyecto para el período de ejecución inmediato

Apartado C.- Partiendo de la información incluida en el apartado “B” y considerando las acciones previstas en el FdC, 

realice una breve descripción del plan de trabajo que el partenariado desarrollará durante los próximos meses para cada 

actividad. (Máx 3.000 caracteres)
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5. PRINCIPALES LOGROS CONSEGUIDOS

Enumere muy brevemente los principales logros conseguidos en el proyecto, en
coherencia con lo descrito en el FdC y teniendo en cuenta los logros conseguidos
en informes de evolución anteriores, de modo que la información consignada sea
secuencial y no repetitiva. (Máx. 3.000 caracteres)

7. CONTRASTE DE INDICADORES

INDICAD
ORES DE 
PRODUCT
IVIDAD

OBJETIVO PREVISTO MEDIA ACTUAL 

COXX:
Nombre
Indicador1

Hombres
Mujeres
Totales

JUSTIFICACIÓN
Justifique de forma precisa, para cada indicador de productividad
seleccionado en el proyecto, el valor alcanzado como “media actual”,
indicando el proceso a través del cual se ha llegado a esa cifra así como
el sistema de medida utilizado. (Máximo 3.500 caracteres).
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Muito obrigado

Muchas gracias

Cooperando más… Mais cooperação


