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A CentralGest lançou uma nova versão para a área de 
gestão e controlo de projetos financiados, disponibilizando 
grandes melhorias nas seguintes funcionalidades:

Execução Financeira de Projetos Financiados (QREN e 
restantes apoios da Comunidade Europeia):

A Execução Financeira de Projetos Financiados CentralGest, 
está integrada na Contabilidade e no Controlo de Pagamentos, 
suportando vários conceitos, IVA Dedutível, Inversão de IVA, 
Tratamento da Retenção de IRS, permitindo controlar as 
diversas fases do documento, que vai ser elegível para o 
financiamento, tudo isto em ambiente amigável.

Os documentos de despesa são tratados por diversas fases, 
podendo ser classificados documento a documento ou em série:

 ( Classificação específica dos projectos na Contabilidade 
(Projeto, Rubrica, Sub-Rubrica)

 ( Controlo automático da elegibilidade das despesas, por 
Conta do SNC

 ( Tratamento de pagamentos parciais

 ( Imputação aos diversos pedidos de saldos

Toda a aplicação encontra-se munida de funcionalidades 
que simplificam e rentabilizam o trabalho do utilizador:

 ( Possibilidade de copiar estruturas do plano de contas dos 
vários financiamentos (FSE, PRODEP,...) entre projectos

 ( Possibil idade de guardar num “Dossier ” toda a 
documentação em formato digital referente a uma 
candidatura

 ( Possibilidade de imprimir automaticamente o “Brevete”

 ( Tratamento dos projectos de financiamento por critérios 
de repartição automáticos

 ( Possibilidade de controlar os projectos de financiamento 
de acordo com os vários classificadores: “Datas”, “valores”, 
“Termos de Aceitação”, “Estados do Processo”, “Zonas”, 
“Cursos”, “Turma”, ..

 ( Impressão de Balancetes de Projectos por Classificadores; 
Balancetes pela óptica de custos; Balancetes pela óptica 
de Despesas Pagas

 ( Visualização da informação de Projectos e Rubricas por 
vários perfis, nas perspectivas de despesas “Elegíveis”, 
“Pagas” e “Reembolsáveis”

 ( Possibilidade de criação do ficheiro Excel com os “Pedidos 
de Reembolso”, com grelhas personalizáveis
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