
Candidaturas 2019



Etapas
das 

candidaturas



1. Entrar no site 

www.fundorainhadonaleonor.com

http://mais.scml.pt/frdl/


2. Ler o Regulamento

Deve consultar toda a documentação que é necessária para a candidatura antes 
de a subscrever, assim encurta prazos de conclusão.
Veja aqui.

http://mais.scml.pt/frdl/candidaturas/
http://mais.scml.pt/frdl/candidaturas/


3. Subscrever a candidatura no site

Só se aceitam candidaturas por e-mail. 
candidaturas@fundorainhadonaleonor.com

mailto:candidaturas@fundorainhadonaleonor.com


4. Parecer jurídico e social

O Fundo faz a verificação jurídica da documentação
e o diagnóstico social sobre a necessidade da obra.



5. Visita ao local

Visita à obra para construir o dossier de candidatura.



6. Parecer sobre a obra

De volta à sede, análise da obra 
feita pelo engenheiro civil da equipa do Fundo. 



7. Análise dos custos elegíveis  
Despesas Supérfluas

Itens Inflacionados

Outros Financiamentos

Capitais Próprios

APOIO
FRDL

A equipa técnica procede à seleção dos itens a financiar 
e à comparação com custos médios. 



7. Análise dos custos elegíveis  

Outros Financiamentos

Capitais Próprios

APOIO
FRDL

A equipa técnica procede à seleção dos itens a financiar 
e à comparação com custos médios.



8. Parecer financeiro

A situação das contas da Misericórdia candidata 
é analisada pelo financeiro da equipa técnica.



9. Relatório da UMP e da SCML

As duas instituições pronunciam-se 
sobre o mérito da candidatura.



10. Decisão do Conselho de Gestão

O Conselho de Gestão do Fundo Rainha D. Leonor analisa os anteriores 
pareceres, pontua os parâmetros de avaliação e obtém assim a 
classificação geral das candidaturas.



11. Aprovação pela Presidência 

A Presidência do Fundo aprova as candidaturas mediante proposta do 
Conselho de Gestão, com base nos resultados do concurso.



12. Autorização do financiamento

A autorização da despesa é aprovada pela Mesa da SCML.



13. Assinatura do contrato

A SCML, a UMP e as Misericórdias com candidaturas aprovadas assinam o 
contrato. Entrega da primeira parcela de financiamento (30%). 



14. Mãos à obra!

A misericórdia conclui a obra. 
Contra autos de medição, recebe parcelas de financiamento.
Depois do relatório final recebe a última parcela (15%).




	Candidaturas 2019
	Número do slide 2
	1. Entrar no site 
	2. Ler o Regulamento
	3. Subscrever a candidatura no site
	4. Parecer jurídico e social
	5. Visita ao local
	6. Parecer sobre a obra
	7. Análise dos custos elegíveis  
	7. Análise dos custos elegíveis  
	8. Parecer financeiro
	9. Relatório da UMP e da SCML
	10. Decisão do Conselho de Gestão
	11. Aprovação pela Presidência 
	12. Autorização do financiamento
	13. Assinatura do contrato
	14. Mãos à obra!
	Número do slide 18

