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Balcão 2020
O Balcão 2020 será o ponto de acesso aos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de Inves mento) para todas as en dades que se
pretendam candidatar a ﬁnanciamento destes Fundos, apresentando informação relevante sobre o Portugal 2020.
Este balcão virtual permi rá o registo do beneﬁciário e o acesso a um conjunto de serviços de suporte, desde a submissão da
sua candidatura, com pré-preenchimento e interação, até ao acompanhamento dos seus projetos nas suas diversas fases.
Após registo e auten cação no Balcão 2020, o beneﬁciário terá acesso a um conjunto de funcionalidades, independentemente
da natureza do projeto, a região ou o Programa Operacional a que pretende candidatar-se, com destaque para submissão de
candidaturas, registo de contratos e procedimentos de contratação pública, pedidos de pagamento/adiantamento ou reembolso, pedidos de reprogramação e conta-corrente dos projetos.

Validação das candidaturas
As candidaturas e os documentos que as integram são validadas pelos beneﬁciários por via eletrónica, no portal do Portugal
2020, sendo a auten cação dos mesmos realizada através de meios de auten cação segura, nos termos legais, nomeadamente o Cartão do Cidadão, a Chave Móvel Digital ou outra forma de cer ﬁcação digital de assinatura, para todos os que obrigam
as en dades.

Como proceder para ter assinatura digital
U lizando o Cartão do Cidadão:
• ONDE PEDIR: Nas conservatórias do registo civil, Lojas do Cidadão ou serviços
equivalentes (por exemplo, Consulados no Estrangeiro).
• Terá que a var o Cer ﬁcado de Assinatura, presencialmente, nos serviços competentes para o efeito.
• Terá que ter na sua posse o PIN de auten cação da assinatura digital.
• Tem que possuir um leitor de cartões para ligação ao computador.
• Terá que instalar so<ware especíﬁco para possibilitar a u lização do Cartão do
Cidadão, disponível no portal do cartão do cidadão em h>p://
www.cartaodecidadao.pt.

U lizando a Chave Móvel Digital (CMD):
• O QUE É: A CMD é uma forma simples e segura de aceder a serviços públicos eletrónicos, através de computador e
disposi vos móveis (smartphone e tablet). Trata-se de um meio de auten cação dos cidadãos em portais e sí os da
Administração Pública na Internet, que requer a u lização de dois fatores de segurança: palavra-chave e código SMS.
• COMO ATIVAR: Para a var este serviço, basta ir a uma Loja do Cidadão, Balcão Mul sserviços ou Espaço do Cidadão e
obter a CMD. No local é preciso apresentar o Cartão de Cidadão ou Bilhete de Iden dade. Os portadores do Bilhete de
Iden dade que pretendem associar outros números devem levar consigo os respe vos documentos (Cartão de Contribuinte, Cartão de Beneﬁciário da Segurança Social ou Cartão de Utente do Serviço Nacional de Saúde). A a vação do
serviço é gratuita. Em breve também será possível fazer o registo online da CMD.
• COMO UTILIZAR: Em qualquer sí o ou portal que suporte auten cação.gov o u lizador deve escolher a opção CMD.
Depois de autorizar a recolha dos seus dados, deve introduzir as suas credenciais e inserir o código de segurança da
CMD, enviado por SMS para o seu telemóvel. Por ﬁm, o u lizador conﬁrma os dados recolhidos e o registo é efetuado.

Demonstramos desde já disponibilidade para dissipar quaisquer dúvidas sobre o processo de assinatura digital, podendo contactar-nos através dos telefones 213 714 620 e 225 510 836 ou do e-mail: comercial@euroconsult.pt

