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NOTA DE IMPRENSA
SESSÃO DE FORMAÇÃO DE FONDOS 2007 para beneficiários portugueses do
CENTRO, ALENTEJO e ALGARVE
No passado dia 15 de Outubro teve lugar no Hotel Altis em Lisboa, a
terceira de uma série de Sessões Formativas sobre a aplicação informática
“FONDOS 2007”.
Esta sessão formativa estava dirigida a todos os beneficiários portugueses de projectos
aprovados no âmbito do Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça EspanhaPortugal 2007-2013 (POCTEP), cuja validação das despesas depende das respectivas Comissões
de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR Centro, CCDR Alentejo e CCDR
Algarve).
Esta iniciativa organizada pelo Coordenador Nacional do POCTEP, o Instituto Financeiro para o
Desenvolvimento Regional, IP (IFDR) e promovida pela Autoridade de Gestão do Programa e
pelo Secretariado Técnico Conjunto (STC), tinha como principal objetivo explicar o
procedimento de introdução de dados financeiros na aplicação informática “FONDOS 2007”
para, por um lado, validar as despesas e, por outro lado, elaborar os pedidos de pagamento dos
projectos. Para além disso, apresentou-se ainda um breve resumo do circuito financeiro para a
validação das despesas (Modelos 1, 2 e 3) e pedidos de pagamento (Modelos 4 e 5) e a gestão de
acessos ao sistema.
Cerca de 106 beneficiários do Centro, Alentejo e Algarve, representando a maioria das entidades
beneficiárias dos projectos POCTEP destas três regiões portugueses, participaram nesta jornada
de formação.
A Subdirección General de Aplicaciones de Presupuestos y Fondos Comunitarios del Ministerio de
Economía y Hacienda, a Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y
Hacienda e o STC do POCTEP apresentaram os vários pontos da ordem de trabalhos, tendo
aproveitado também esta ocasião para responder às várias questões colocadas pelos
beneficiários.
Para ajudar os usuários na introdução de dados financeiros no sistema “FONDOS 2007” para
elaborar os pedidos de pagamento, o STC elaborou um Manual de procedimentos, tendo
disponibilizado uma versão preliminar online, de forma a facilitar o seguimento da sessão.
Badajoz, Outubro de 2009
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