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7B. Secção da listagem de verificações 
 
As verificações no terreno devem ser registadas no ponto indicado para tal no módulo: 
Coopera 2020 -- Beneficiários -- Operações -- Gestão financeira e execução -- Listagem 
de verificação no terreno 
 

 
 
Em seguida, descreve-se o processo de registo de um relatório de verificação no terreno, 
considerando os seguintes passos: 
 
7B.1. Registo de um novo relatório 
 
Ao aceder ao módulo indicado anteriormente aparecerá a listagem de operações às quais 
o utilizador tem acesso. Esta opção é visível para os utilizadores com perfil «beneficiário» 
e «auditor».  
 
Para aceder à listagem de verificações no terreno, é necessário selecionar em primeiro 
lugar a operação. 
 

 
 
Para criar uma nova verificação no terreno, clique no símbolo «+». Abrir-se-á uma nova 
janela e poderá selecionar a entidade que vai ser controlada, clicando novamente no 
símbolo «+». 
 
Esta opção só estará disponível para o perfil «auditor», e não para o perfil «beneficiário». 
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7B.2. Informações gerais  
 
A entidade controladora terá que preencher todos os campos que indica o formulário, 

clicando no símbolo para registar as alterações.  
 

 

 
 
Os campos são os seguintes:  
 

 Data da visita: deve indicar a data em que se realiza a visita que dá lugar à 
verificação no terreno (in situ).  
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 Local da visita: deve indicar o local onde se realiza a visita, especificando se se 
trata da sede do beneficiário, o local onde se estão a realizar umas obras, ou 
onde se celebra um evento do projeto, etc. 

 Nº de ata: deve indicar o número da verificação no terreno à qual se refere. 
 Justificação: deve indicar-se o momento e o local escolhido para realizar a 

verificação no terreno. 
 Controlador: deve indicar o nome e apelido da pessoa que realiza a visita, bem 

como a entidade à qual pertence. 
 Visitas anteriores: a partir da visita nº2, dever-se-á indicar a data e o local das 

visitas anteriormente realizadas.  
 
7B.3. Questionário  
 
Na secção questionário está incluída uma série de perguntas na qual o organismo 
controlador poderá selecionar as respostas (Sim/Não/Não se aplica), devendo transmitir 
mais informações, em alguns casos, em função da resposta.  
 
 

 
 
7B.4. Atividades verificadas  
 
Neste ponto dever-se-á introduzir a descrição das atuações realizadas durante a 
verificação no terreno, em conformidade com as atividades previstas no projeto tal como 
se incluem no Formulário de Candidatura vigente. Ou seja, no caso de a visita implicar 
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a verificação de atuações de várias atividades do projeto, as informações devem ser 
gravadas para cada uma das atividades afetadas.  
 
Para introduzir uma atividade, clique em «+». 
 

 
Aparecerá um quadro de informações que permitirá selecionar uma das atividades do 
projeto. Uma vez selecionada a atividade, indicar-se-ão as validações com as despesas 
correspondentes a essa atividade:  
 

 
 
Deve selecionar-se a validação, ou validações, para as quais se está a realizar a 
verificação no terreno. Para cada uma é necessário indicar o montante das despesas que 
se está a verificar e, se for caso disso, o que se está a retirar.  
 
Dever-se-á incluir no campo «Descrição da verificação realizada» uma breve explicação 
do trabalho de verificação realizado durante a visita por parte do controlador. No campo 
«Estado» deverá ser selecionada uma das três opções em função do resultado 
(Conforme, Não Conforme, Necessita medidas corretivas).  
 
Para guardar as informações, deverá clicar no símbolo «+». 
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7B.5. Conclusões e encerramento  
 
Neste ponto, registar-se-á o resultado geral da verificação realizada no terreno, assim 
como as eventuais deficiências verificadas ou recomendações propostas. 
 

 
 
Se o resultado da verificação no terreno estiver «conforme», indicar-se-á no ponto A. Se 
estiver «não conforme», registar-se-á no ponto B, indicando se é necessária uma 
possível desprogramação. Finalmente, se estiver «conforme com reservas», assinalar-
se-á o ponto C e será necessário incluir uma descrição das deficiências encontradas.  
 
No ponto 6. Recomendações/medidas propostas e calendário indicar-se-ão as 
recomendações que a entidade controladora considere necessárias, bem como as 
medidas corretivas e o calendário para a sua implementação.  
 
Finalmente, neste ponto identificar-se-ão os representantes da entidade beneficiária que 
acompanharam a verificação no terreno e, os representantes da correspondente Unidade 
de Coordenação (UC) que tenham estado presentes na visita. 
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As informações (e possíveis alterações) serão gravadas clicando no símbolo “lápis”. Em 
seguida, proceder-se-á ao encerramento da verificação no terreno, clicando em «Fechar 
verificação in situ». Uma vez encerrada, a verificação poderá ser aberta sempre que não 
tenha sido assinada. 
 

 
 
7B.6. Assinatura da verificação  
 
Uma vez encerrada a verificação no terreno, deve ser assinado o relatório 
correspondente.  
 
O relatório será assinado pelo representante da entidade controladora que tenha 
realizado a visita, bem como pela pessoa do beneficiário autorizada a assinar e, se for  
caso disso, pela correspondente UC. Todas as assinaturas ficarão registadas no mesmo 
documento. 
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Assim, dever-se-á clicar em «Gerar relatório» e aparecerá um segundo quadro azul 
«Adicionar assinatura». Ao ser premido, proceder-se-á à assinatura do documento.  
 

  
 
7B.7. Documentos  
 
No ponto documentos poder-se-ão incluir os documentos que a entidade controladora 
considere necessários para justificar o trabalho realizado, tais como fotografias, 
convocatórias, programas, atas, etc. O funcionamento é similar às outras secções de 
“documentos” que se encontram na aplicação. Dever-se-á clicar no símbolo «+» e incluir 
os documentos que se considerem necessários.  
 

 
 


