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1. Introdução  

O presente manual tem como objectivo disponibilizar ao beneficiário a ajuda necessária com 

vista à exploração/utilização do módulo Web de actualização de datas de execução das 

operações, ilustrando assim a respectiva navegação. Pretende ainda explicitar algumas 

especificações complementares sobre o comportamento do módulo dentro do iDIGITAL.  

O IFAP e as Autoridades de Gestão optaram pela criação de um novo módulo no iDIGITAL no 

sentido assegurar que a actualização de datas de execução é efectuada de forma desligada do 

pedido de pagamento e em qualquer momento da vida da operação. 

 O novo módulo tem em vista a possibilidade de actualização de 3 campos associados às datas 

de início e fim de trabalhos previstos, bem como a data de fim de vínculo contratual, não se 

encontrando este último disponível ao beneficiário pois o seu tratamento é apenas efectuado 

na vertente técnica da análise do pedido de actualização. 

Sendo esta informação das datas de início e fim de trabalhos previsional, importa no entanto 

proceder à sua actualização sistemática por forma a garantir a elegibilidade temporal das 

despesas. Decorrente deste facto, foram implementados nos submódulos de recolha e análise 

dos pedidos de pagamento, alertas relativos à coerência entre as datas de início e fim 

previstas, com as datas do primeiro documento de despesa e último modo de pagamento. 

Pretende-se que, com o presente módulo, as recolhas e análises de pedidos de pagamento já 

possam decorrer – e reportar mensagens – em conformidade com o pedido de prorrogação de 

datas de início/fim que o beneficiário tenha entretanto solicitado. 

Pretende-se ainda e a finalizar, poder disponibilizar aos utilizadores uma forma totalmente 

desmaterializada de actualizar a informação das operações, evitando-se a existência de papel 

de suporte aos pedidos já que, funcionando a aplicação em ambiente Web, permite que o 

pedido formulado pelo beneficiário e devida justificação assim como a análise técnica de 

enquadramento e decisão, se encontrem de forma permanente disponíveis no SI.   
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1.1 Âmbito do sistema 

O objectivo desta aplicação (módulo de actualização de datas de execução das operações), é 

disponibilizar as funcionalidades que permitam inserir, validar e guardar, a informação referente 

à recolha, análise e decisão de novas datas de execução das operações, fornecendo dados 

que permita ao sistema actualizar os alertas existentes em sede de recolha e análise dos  

pedidos de pagamento quanto à possível existência de documentos de despesa e modos de 

pagamento, fora da elegibilidade temporal da operação. 

 Em traços gerais, a aplicação é composta apenas por uma componente Web, que se 

subdivide em pontos de menu em função da tipologia/perfil  do utilizador. 

 

1.2 Descrição geral do módulo 

O módulo contempla um ponto de menu destinado ao beneficiário que fica localizado em “O 

meu Processo”/“Candidaturas e Pedido de Pagamento”/ “Investimento (Incentivos)”/ 

“Actualização datas execução operação”, onde o mesmo efectua a recolha das novas datas de 

início e fim de trabalhos e apresenta, de forma fundamentada, a  justificação para a alteração 

solicitada. 

 
O beneficiário visualiza o seu ponto de menu da seguinte forma: 
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2 Descrição Técnica 

2.1  - Interligação geral do processo 

Todos os acessos dentro dos pontos menu são efectuados chamando directamente o número 

da operação, conforme print abaixo. 

 

 

2.1.1 Ponto de Menu do beneficiário 

Caso não existam pedidos de alteração registados, a aplicação reporta um aviso de que “Não 

existem pedidos de alteração registados”, devendo então criar-se o pedido, através do botão 

“Criar”.  

 

A aplicação pode igualmente reportar outro tipo de avisos, nomeadamente nas situações em 

que a operação ainda não se encontre disponível para o efeito. A possibilidade de utilizar a 

funcionalidade de actualização de datas ocorre a partir inclusive, do estado “55 – Contrato 

Impresso”. 
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Apresenta-se o lay-out do formulário de recolha disponibilizado ao beneficiário: 

 

O formulário apresenta no primeiro bloco a informação residente no SI do IFAP relativamente à 

data de início prevista, data de fim prevista e a data fim de vínculo contratual. 

O segundo bloco destina-se ao beneficiário, permitindo ao mesmo efectuar os seus registos. 

As datas a indicar devem estar enquadradas dentro dos limites admissíveis nos respectivos 

Regulamentos de Aplicação, sob pena da sua posterior não aceitação. Os pedidos de 

actualização de datas de execução que excedam os limites temporais previstos nos 

respectivos Regulamentos de Aplicação, devem ser formalizados directamente às Autoridades 

de Gestão, sem prejuízo do seu posterior registo no presente módulo após aprovação da AG.   
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Apresenta-se na imagem seguinte um exemplo, da informação passível de registo pelo 

beneficiário no bloco “Novas datas de execução da operação pretendidas”.  

 

Depois da informação do pedido de actualização de datas de execução ter sido guardada, o 

ecrân de entrada, após a digitação do nº da operação, passará a reportar informação sobre o 

estado do tratamento do pedido, se em fase registado, em análise, ou, já com decisão e 

portanto com tratamento concluído. Caso já exista mais do que um pedido de actualização de 

datas de execução, apresentará em cada linha a sua situação, sendo possível através do botão 

residente no início de cada linha, editar e visualizar cada pedido. 
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Enquanto a análise técnica não for iniciada, o beneficiário poderá editar o seu pedido e 

proceder aos ajustamentos que entender necessários. Caso a análise técnica já tenha sido 

iniciada, o SI informa que não que pode proceder a novo registo enquanto o anterior pedido 

não for tratado. 

 

 

 

Após o tratamento técnico e o registo da decisão, o SI do IFAP envia um e‐mail para a caixa de 

correio do beneficiário previamente  identificada no  IB  ‐  Identificação do Beneficiário  (caso o 

referido campo se encontre preenchido) e/ou em alternativa para o(s) e‐mail(s) identificado(s) 

no  campo  da  página  do  rosto  da  recolha  do(s)  pedido(s)  de  pagamento,  sendo  a Unidade 

orgânica  gestora  da  operação  igualmente  notificada. Apresenta‐se  de  seguida  a mensagem 

remetida  para  os  e‐mails  identificados  no  caso  de  decisão  favorável  e  no  caso  de  decisão 

desfavorável: 
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Decisão Favorável: 

___________________________________________________________________________ 
-----Mensagem original----- 
De: noReply@ifap.pt [mailto:noReply@ifap.pt] 
Enviada: sexta-feira, 3 de Junho de 2011 8:04 
Para: Info.Pagamentos;  
Assunto: PEDIDO DE ACTUALIZAÇÃO DE DATAS DE EXECUÇÃO NIFAP XXXX OPERAÇÃO Nº XXXXXX 
 
Informa-se que o seu pedido de actualização de datas formalizado em 2011-06-01 foi 
aprovado em 2011-06-03. 
 
Deverá executar a operação em conformidade com as seguintes datas : 
 
Data de início: 2010-10-06 
Data de conclusão: 2014-06-26 
 
A nova data de fim do vínculo contratual é a seguinte 2019-03-31. 
 
No caso de qualquer dúvida deverá entrar em contacto com a entidade gestora da operação. 
 
Cumprimentos, 
 
O IFAP. 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A caixa postal emissora deste mail é exclusivamente para envio de mensagens. Não 
responda para a mesma. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

___________________________________________________________________________ 

Decisão Desfavorável: 

___________________________________________________________________________ 
-----Mensagem original----- 
De: noReply@ifap.pt [mailto:noReply@ifap.pt] 
Enviada: sexta-feira, 3 de Junho de 2011 8:10 
Para: Info.Pagamentos;  
Assunto: PEDIDO DE ACTUALIZAÇÃO DE DATAS DE EXECUÇÃO NIFAP XXX OPERAÇÃO Nº XXXXX 
 
Informa-se que o pedido de actualização da data de execução da operação em epígrafe 
obteve parecer desfavorável em 2011-06-03. 
 
Deverá submeter um novo pedido caso assim entenda. 
 
No caso de qualquer dúvida deverá entrar em contacto com a entidade gestora da operação. 
 
Cumprimentos, 
 
O IFAP. 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A caixa postal emissora deste mail é exclusivamente para envio de mensagens. Não 
responda para a mesma. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  ___________________________________________________________________________ 
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Um  pedido  de  actualização  de  datas  formalizado  pelo  beneficiário  pode  ser  eliminado 

decorrente de uma nova entrada de dados de  reanálise da operação no  SI do  IFAP. Caso o 

beneficiário verifique no seu ponto de menu que  tal ocorreu e as datas de execução não se 

encontram  actualizadas,  pode  formalizar  um  novo  pedido  de  actualização,  sem  prejuízo  do 

dever da entidade gestora da operação, dar sequência ao seu pedido inicial.   

 

As dúvidas ou questões técnicas que se possam colocar no âmbito do presente módulo, devem 

ser formalizadas para o endereço electrónico info.pagamentos@ifap.pt . 

 


