Sistemas de Incentivos
- IMPLEMENTAR -

ÂMBITO
Assessoria à implementação de projetos financiados no âmbito dos Sistemas
de Incentivos.

OBJETIVO
Maximização do incentivo recebido na implementação de projetos financiados
no âmbito dos Sistemas de Incentivos.

METODOLOGIA: FASES /ATIVIDADES PRINCIPAIS
●

●

●

●

Contratualização
○ Análise da proposta de decisão;
○ Recolha e submissão da informação necessária à emissão do Termo
de Aceitação e submissão do documento assinado;
○ Submissão do pedido de adiantamento;
○ Comunicação das regras e requisitos a cumprir nos âmbitos
administrativo e financeiro;
○ Comunicação das regras e requisitos a cumprir no âmbito técnico e
de promoção e divulgação (SI IDT).
Submissão de pedidos de pagamento intercalares e final. Em cada pedido:
○ Processamento e validação da documentação;
○ Realização de reuniões de ponto de situação da execução técnica
(SI IDT);
○ Elaboração do relatório técnico com descrição dos trabalhos
realizados no período de reporte (SI IDT);
○ Comunicação de ações de promoção e divulgação (SI IDT);
○ Quantificação das fontes de financiamento;
○ Identificação e justificação de desvios;
○ Submissão do formulário e documentação;
○ Resposta a pedidos de esclarecimentos;
Encerramento do projeto
○ Realização do Anexo ao Encerramento Financeiro, incluindo mérito e
metas do projeto;
○ Resposta a pedido de esclarecimentos.
Auditoria financeira e verificação física pela Entidade Gestora
○ Análise e validação do Dossier do Projeto;
○ Realização de Auditoria preparatória;
○ Acompanhamento presencial na auditoria financeira e verificação
física.
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●

Renegociação do plano de reembolso
○ Análise do plano de reembolso contratualizado;
○ Reprogramação do plano;
○ Apoio na negociação com a Entidade Gestora.

ATIVIDADES DE VALOR ACRESCENTADO
●

●
●

●

●

●

Interlocução com Autoridades de Gestão, Organismos Intermédios,
Instituições de crédito, Entidades Licenciadoras, Advogados, Contabilistas e
Revisores de Contas;
Organização do dossier do projeto;
Análise e impacto de reprogramações físicas, financeiras e temporais
(investimento, objetivos técnicos, marcos, entregáveis e cronograma) nas
metas e mérito;
Análise e impacto das obrigações e riscos da empresa nas metas e mérito
(exceto SI ISE);
Análise e impacto de desvios na realidade da empresas nas metas e mérito
(exceto (SI ISE);
Formação à equipa do Promotor;

FATORES CRÍTICOS (Exceto SI ISE)
●
●
●
●
●
●

●

Taxa de execução do investimento;
Objetivos concretizados vs candidatados;
Cronograma concretizado vs candidatado;
Reprogramações físicas, financeiras e temporais vs mérito e metas;
Equipa técnica: curricula candidatura vs substitutos e admissões (SI IDT);
Postos de trabalho e mercados internacionais vs mérito e metas (SI INOV,
SI INT, SI QUAL);
Referências das políticas setoriais: Indústria 4.0, Economia circular,
Transição energética e Automação vs mérito (SI INOV).
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