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1 Introdução 
O Balcão de Beneficiário (BB) é o principal mecanismo de interação entre o PDR2020 e os seus 
beneficiários e encontra-se disponível na internet. É através do BB que os beneficiários 
submetem as suas candidaturas às operações do PDR2020. É também no BB que os 
beneficiários podem acompanhar todo o ciclo de vida de uma candidatura desde a sua 
submissão até ao seu encerramento no caso de aprovação da mesma. 

Qualquer candidatura submetida ao PDR2020 terá que ser obrigatoriamente efetuada através 
do BB, uma vez que os formulários de candidatura apenas estão disponíveis no mesmo. 

O BB permite o acesso a dois tipos de entidades: Beneficiários e Consultores que têm perfis 
diferentes. 

Qualquer entidade, para acesso ao BB, precisa de se registar previamente através de 
funcionalidade própria para o efeito. O registo de beneficiários implica o registo prévio do 
mesmo na plataforma IDIGITAL do IFAP.IP. 

O perfil beneficiário permite a submissão e acompanhamento das suas candidaturas e permite 
também a delegação de autorização nos consultores para submissão e acompanhamento das 
mesmas. 

O perfil de consultor permite que as entidades consultoras façam a gestão dos seus 
beneficiários depois de estabelecida a relação entre os mesmos. Ou seja, permite que uma 
entidade consultora faça a pré-submissão e gestão das candidaturas dos beneficiários. 

Os Pedidos de Alteração (PALT) às candidaturas são também eles submetidos através do BB 
bem como todo o seu acompanhamento. 

Este documento descreve os PALT, a forma como devem submetidos bem como pode ser 
efetuado o seu acompanhamento. O enquadramento do processo administrativo associado aos 
PALT está descrito na OTG N.º 8/2016 que se encontra disponível no portal do PDR2020 e no 
BB. 

 

2 Pedidos de Alteração 
O BB tem disponível um módulo que permite a formalização e o acompanhamento de pedidos 
de alteração por parte dos beneficiários e consultores. 

Os PALT podem ser das seguintes tipologias: 

 Titularidade – Transferência 
 Titularidade – Composição (apenas disponível para a medida dos Jovens Agricultores) 
 Localização 
 Componentes de investimento 
 Prazos de execução. 

Os pedidos de alteração apenas podem ser solicitados após a aprovação da candidatura, com 
exceção das alterações de titularidade, que, em casos de força maior, podem ser formalizados 
antes da decisão da candidatura. 

2.1 Criar um pedido de alteração 
Para criar um PALT deve aceder-se à lista de projetos, disponível no ponto de menu Projetos-
> Lista Projetos, e clicar-se no icon . 
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Figura 1 - Criar pedido de alteração 

Em seguida deve ser selecionado o tipo de alteração que se pretende solicitar. 

Para iniciar a alteração deve-se clicar no botão do tipo pretendido. 

As alterações de titularidade devem ser efetuadas de forma isolada, não sendo possível efetuar 
uma alteração de titularidade e de investimentos ou de locais em simultâneo. 

 
Figura 2 - Escolha do tipo de alteração 

Neste momento apenas se encontra disponível a alteração de titularidade. As 
restantes tipologias serão disponibilizadas em breve. 

2.2 Alteração de titularidade 
A formalização de um pedido de alteração de titularidade é efetuada em duas fases: 

1. Primeiro, o titular do projeto identifica o novo titular para o qual pretende transferir a 
titularidade; 

2. Em seguida, o novo titular, deve preencher o formulário de alteração de titularidade e 
submeter o pedido para avaliação dos serviços. 

Em qualquer fase do processo, quer o novo titular, quer o titular original, podem cancelar o 
PALT ficando o mesmo sem efeito. 

Em seguida explica-se e ilustra-se o processo de formalização de um PALT de titularidade. 

2.2.1 Identificação do titular de destino 
Para dar início ao processo de transferência de titularidade deve ser indicado o titular para o 
qual se pretende transferir a candidatura. A identificação do novo titular é efetuada indicando 
o NIFAP do mesmo.  

De notar que é obrigatório que o novo titular esteja devidamente registado no IDIGITAL do 
IFAP.IP bem como no BB do PDR2020. Caso contrário não será possível dar início a este 
procedimento.  
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Figura 3 - Identificação de titular de destino - NIFAP 

Adicionalmente, dependendo das regras definidas para a medida em causa, são efetuadas 
validações, como por exemplo, no caso da candidatura ser da medida Jovens Agricultores, 
apenas é permitida a transferência de beneficiários singulares para beneficiários coletivos em 
que o singular original seja detentor da maioria do capital do novo titular coletivo. Sempre que 
ocorra um erro de validação, este é apresentado no ecrã e não é possível continuar com o 
procedimento. 

 
Figura 4 - Exemplo de erro de validação do titular de destino 

Sendo indicado um NIFAP válido e sendo o novo beneficiário válido para efeitos da 
transferência, é necessário preencher o motivo da alteração e a respetiva fundamentação. 
Preenchida esta informação deve-se clicar no botão Continuar conforme se ilustra na imagem 
seguinte. 

Indicação do NIFAP 
do novo titular. 

Erros de validação 
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Figura 5 - Motivo e fundamentos do PALT 

 

Após o preenchimento dos dados surge um ecrã de confirmação. Deve ser verificada a 
informação preenchida e clicar-se no botão Confirmar para concluir o processo. Concluído 
este processo, o novo beneficiário é notificado por e-mail da existência de um pedido de 
transferência de titularidade, devendo o mesmo aceder ao BB e confirmar, ou rejeitar, esse 
pedido. 

 

 
Figura 6 - Identificação novo titular - processo iniciado 

Identificação 
do projeto 

Ajuda ao 
preenchimento 

Formulário de 
preenchimento 
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2.2.2 Confirmação da transferência pelo titular de destino 
O titular de destino deverá aceder ao BB e aceitar ou recusar o pedido de transferência de 
titularidade que foi iniciado pelo beneficiário original. Ao aceder ao BB é apresentado um alerta 
na página de entrada com indicação de que tem um PALT de transferência de titularidade por 
aceitar. 

 
Figura 7 - Alerta de transferência de titularidade por aceitar 

 

Em alternativa, poderá aceder ao menu Pedidos Alteração -> Lista e concluir o processo a 
partir desse ponto de menu. 

 

 
Figura 8 - Lista de pedidos de alteração - confirmar transferência 

 

Em seguida é apresentada a informação referente ao pedido de transferência de titularidade, 
devendo o titular de destino aceitar ou recusar o pedido. Se o pedido for recusado o mesmo 
fica imediatamente sem efeito, sendo enviada uma notificação por e-mail ao titular original 
com esta indicação. 

Se o pedido for aceite, cabe ao titular de destino dar seguimento ao procedimento, 
formalizando o pedido através do preenchimento da restante informação necessária e 
submetendo-o para avaliação dos serviços. É igualmente enviada uma notificação por e-mail 
ao titular original com a indicação de que o pedido foi aceite. 
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Figura 9 - Transferência de titularidade – Interface para Aceitar/Recusar 

 

Ao aceitar, o utilizador é encaminhado para o formulário de formalização do pedido, o qual 
deverá ser devidamente preenchido e posteriormente submetido.  

 

NOTA: Só após a submissão do PALT é que o mesmo é rececionado pelos serviços para 
avaliação. 

 

2.2.3 Formalização e submissão do PALT 
Concluído o processo de aceitação do PALT por parte do novo titular, é este quem terá que 
formalizar o pedido junto dos serviços. Para tal deverá preencher o formulário próprio para o 
efeito que é disponibilizado no BB. Este formulário está adaptado a cada medida do PDR2020, 
sendo solicitado, de acordo com cada medida e tipo de alteração, que seja preenchida mais ou 
menos informação. 

O acesso ao formulário é efetuado através do ponto de menu Pedidos de Alteração -> Lista. 

 

 
Figura 10 - Menu de acesso aos Pedidos de Alteração 

 

A título de exemplo para este manual, ilustra-se um pedido de alteração de titularidade para 
uma candidatura apresentada em conjunto às medidas 321 e 311. 
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2.2.4 Preenchimento do formulário 
O formulário dos PALT é semelhante ao formulário de candidatura, contendo uma zona de 
navegação com vários separadores e uma zona de conteúdo onde é apresentada informação e 
solicitado o preenchimento de vários campos/dados.  

O formulário apresenta ajudas contextuais sempre que necessário, quer para a totalidade da 
página/separador visível quer para campos específicos dessa mesma página.  

O preenchimento de alguns campos é de carácter obrigatório e não é possível gravar as 
páginas se não forem devidamente preenchidos.  

Tal como nos formulários de candidatura, antes da submissão é executado um procedimento 
de validação para assegurar o correto preenchimento do formulário. Só é possível a submissão 
se a validação não devolver nenhum erro. 

 

  
Figura 11 - Exemplo de formulário de PALT de titularidade 

 

Em seguida descrevem-se os vários componentes que fazem parte do formulário de 
formalização de um pedido de alteração de titularidade. 

  

Menu de 
Navegação. 

Zona de 
conteúdo. 

Acesso à ajuda da página 

Identificação da 
candidatura 
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2.2.4.1 Separador Resumo 

Na página inicial é apresentado o resumo do PALT apenas para efeitos informativos.  

 
Figura 12 - Separador "Resumo" 

2.2.4.2 Separador Contactos 

Estando perante uma alteração de titularidade, devem ser indicados os contatos que devem 
ficar associados à candidatura.  

Deve ser indicada uma pessoa de contato e uma morada de contato.  

Tal como no formulário de candidatura, a lista de pessoas e de moradas apresentadas para 
seleção são aquelas que o próprio beneficiário criou na sua área pessoal do BB. 

 

 
Figura 13 - Separador “Contactos” 
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2.2.4.3 Separador Sócios  

Este separador apenas se encontra ativo para a medida dos 311 - Jovens Agricultores e 
permite a caracterização dos sócios da entidade coletiva. 

A transferência de titularidade de um beneficiário singular para um beneficiário coletivo apenas 
é permitida se o beneficiário singular for titular da maioria do capital do novo titular coletivo. 

A informação da composição dos sócios é recolhida do IB do sistema do IDIGITAL do IFAIP.IP, 
é no entanto necessário indicar informação adicional devendo essa informação ser preenchida 
neste separador.  

Neste separador é apresentado à esquerda o titular do original do projeto e à direita a lista de 
sócios do novo titular. É necessário editar a informação de cada sócio para completar o 
preenchimento deste separador. Para tal deve clicar-se no icon disponível na coluna ações da 
tabela com a composição da sociedade. 

 

 
Figura 14 - Separador "Sócios" 

 

Para completar a edição de cada sócio é necessário preencher o formulário ilustrado em 
seguida e guardar a informação. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

 

 
Figura 15 - Separador "Sócios" – Edição 

Este procedimento deve ser efetuado para cada um dos sócios apresentado.  

NOTA: Caso não sejam apresentados todos os sócios, deve aceder ao sistema do IDIGITAL do 
IFAP.IP, atualizar a informação do IB, e voltar à edição do PALT que sincroniza essa 
informação. 

Identificação do 
titular original 
da candidatura 

Erros de 
validação do 
separador 

Composição do 
novo titular 
coletivo. 
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2.2.4.4 Separador Parcelário 

Este separador apenas se encontra ativo para medidas para as quais seja obrigatório o registo 
no parcelário. 

O separador é de caracter informativo, apresentando os locais e as respetivas parcelas que 
foram aprovadas no projeto. 

Caso o PALT de transferência de titularidade seja aprovado, é necessário que todas as parcelas 
associadas ao projeto estejam na titularidade do novo beneficiário, caso contrário não será 
possível o envio dos dados para o Organismo Pagador (IFAP.IP) para efeitos de atualização do 
Termo de Aceitação.  

A atualização do IB deverá ser efetuada no prazo máximo de 10 dias úteis, contados da data 
de tomada de conhecimento, por parte do beneficiário, da decisão do pedido de alteração. 

 

 
Figura 16 - Separador "Parcelário" 

 

2.2.4.5 Critérios de elegibilidade 

Neste separador deve ser associada a documentação necessária para a validação dos critérios 
de elegibilidade do novo beneficiário. Os documentos devem ser previamente carregados na 
área reservada do beneficiário no BB através do ponto de menu: Beneficiário->Documentos 
devendo posteriormente ser associados aos respetivos critérios. 
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Figura 17 - Separador "Critérios de Elegibilidade" 

2.2.4.6 Documentos 

O separador dos documentos serve para a submissão de documentos que suportem e 
fundamentem o pedido de alteração. Este separador é composto por duas seções, uma para 
documentos obrigatórios e outra para outros documentos.  

Os documentos obrigatórios estão enumerados (podem não existir) e como o nome indica é 
obrigatório o carregamento, ou não será possível a submissão do PALT. Se não existirem 
documentos obrigatório para o PALT estão seção aparece em branco. Na seção de outros 
documentos, o beneficiário deve carregar os documentos que entender serem relevantes para 
a fundamentação e avaliação do PALT. 

Estes documentos são carregados no momento não sendo necessário carregar previamente na 
área reservada do BB. 

Para carregar um documento obrigatório deve-se clicar no botão “Adicionar documento” 
disponível na coluna Ações da seção dos Documentos Obrigatórios e selecionar o 
documento gravado no computador. 

Para adicionar um documento da seção outros documentos deve clicar no botão “Novo 
Documento” disponível no final do ecrã e selecionar igualmente o documento gravado no 
computador. 

 
Figura 18 - Separador "Documentos" 
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2.2.4.7 Submissão 

Este separador permite a submissão do PALT. Antes da submissão é efetuado um processo de 
validação do correto preenchimento do PALT e caso sejam detetados erros são listados no 
ecrã, com a indicação do respetivo erro e com um link para o separador onde o mesmo ocorre. 

Caso ocorra algum erro não será possível a submissão do PALT, sendo necessário proceder à 
sua correção. 

 
Figura 19 - Separador "Submissão" com erros de validação 

Se não existirem erros, é possível a submissão do PALT clicando no botão Submeter.  

 
Figura 20 - Separador "Submissão" - Sem erros de validação 

Após a submissão é apresentado um ecrã de confirmação no qual é possível descarregar o 
comprovativo da submissão do PALT. Neste documento consta toda a informação relativa ao 
PALT. Com a conclusão do processo é enviada uma notificação ao titular original a indicar que 
o PALT foi submetido pelo titular de destino. 

 
Figura 21 - Ecrã de confirmação da submissão do PALT 
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Só após ser apresentado o ecrã de submissão é que o PALT é submetido para avaliação dos 
serviços. Após a submissão o PALT passa para o estado Submetido. 

2.3 Lista de PALT 
A lista de PALT está disponível no ponto de menu Pedidos Alteração -> Lista. 

Esta lista é composta por 3 seções: 

 PALT de titularidade por aceitar; 
 PALT ativos; 
 PALT de titularidade enviado. 

A lista de PALT permite acompanhar a evolução dos PALT e adicionalmente permite aceder ao 
detalhe de cada PALT bem como cancelar um PALT previamente criado ou submetido. Está 
também disponível o acesso ao comprovativo de submissão para os PALT já submetidos. 

 

 
Figura 22 - Lista de PALT 

 

2.4 Detalhe de um PALT 
O detalhe do PALT está acessível através da lista de PALT e permite consultar em detalhe os 
dados que foram preenchidos no PALT bem como acompanhar a evolução do mesmo. O acesso 
ao detalhe é efetuado através do icon  disponível na coluna das ações. 

É ainda possível aceder ao PDF do comprovativo da submissão do PALT através da icon  . 

 

Lista de PALT de 
transferência de 
titularidade por 
aceitar 

Lista de PALT 
ativos e 
cancelados 

Lista de PALT de 
transferência de 
titularidade – 
transferência para 
outros 
beneficiários. 
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Figura 23 - Consulta do detalhe do PALT 

2.5 Cancelar um PALT 
É possível cancelar um PALT em qualquer momento, exceto se o mesmo se encontrar em 
processo de decisão. O cancelamento pode ser feito quer pelo beneficiário de origem quer pelo 
beneficiário de destino. Em qualquer dos casos, quer o beneficiário de origem quer o 
beneficiário de destino recebem uma mensagem por e-mail a indicar que o PALT foi cancelado. 

O PALT pode ser cancelado através do ponto de menu Pedidos Alteração -> Lista clicando 
em seguida no icon . 

 

 

  



 

Página 18/24 

3 Anexos 

Anexo I – Minuta e-mail alerta – transferência 
 

Assunto: [PDR2020] – Alteração de titularidade – Inicio do processo de alteração de titularidade do projeto nº 
[[numero_candidatura]] 

 

Corpo: 

Exmo(a). Senhor(a), 

foi iniciado o processo de alteração de titularidade para o projeto com o código [[numero_candidatura]] com a seguinte 
informação: 

 

Identificação do Projeto: 

Código: [[numero_candidatura]] 

Medida: [[nome_medida]] 

Aviso: [[nome_aviso]] 

Estado:[[estado_projecto]] 

 

Titular atual 

Nome:  [[nome_entidade_beneficiaria]] 

NIF: [[nif_entidade_beneficiaria]] 

NIFAP: [[nifap_entidade_beneficiaria]] 

 

Novo titular 

Nome:  [[nome_entidade_beneficiaria_nova]] 

NIF: [[nif_entidade_beneficiaria_nova]] 

NIFAP: [[nifap_entidade_beneficiaria_nova]] 

 

Dados do processo 

Iniciado por: [[NOME_UTILIZADOR_PALT]] 

Estado: [[ESTADO_PALT]] 

Data Estado: [[DATA_ESTADO_PALT]] 

 

O novo beneficiário deverá dar continuidade ao processo através do Balcão do Beneficiário. 

Se necessitar de qualquer esclarecimento adicional, por favor, contacte a Linha Verde de apoio [[NUMERO_VERDE]].  
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Anexo II – Minuta e-mail alerta – transferência aceitação 
 

Assunto: [PDR2020] – Alteração de titularidade – Pedido de alteração de titularidade do projeto nº 
[[numero_candidatura]] - Aceite pelo novo titular 

 

Corpo: 

Exmo(a). Senhor(a), 

informa-se que o pedido de alteração de titularidade referente ao projeto  [[numero_candidatura]] foi aceite pelo  
[[nome_entidade_beneficiaria_nova]], ficando este responsável pela continuidade do processo. 

 

Informação adicional: 

 

Identificação do Projeto: 

Código: [[numero_candidatura]] 

Medida: [[nome_medida]] 

Aviso: [[nome_aviso]] 

Estado:[[estado_projecto]] 

 

Dados do processo: 

Iniciado por: [[NOME_UTILIZADOR_PALT]] 

Estado: [[ESTADO_PALT]] 

Data Estado: [[DATA_ESTADO_PALT]] 

 

Se necessitar de qualquer esclarecimento adicional, por favor, contacte a Linha Verde de apoio [[NUMERO_VERDE]].  
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Anexo III – Minuta e-mail alerta – submissão de PALT 
 
Assunto: [PDR2020] – Alteração de titularidade – Submissão do processo de alteração de titularidade do projeto 
[[numero_candidatura]] 

 

Corpo: 

Exmo(a). Senhor(a), 

 

informa-se que o o processo de alteração de titularidade para o projeto com o código [[numero_candidatura]] foi 
submetido.  

 

Informação adicional: 

 

Identificação do Projeto: 

Código: [[numero_candidatura]] 

Medida: [[nome_medida]] 

Aviso: [[nome_aviso]] 

Estado:[[estado_projecto]] 

 

Titular atual 

Nome:  [[nome_entidade_beneficiaria]] 

NIF: [[nif_entidade_beneficiaria]] 

NIFAP: [[nifap_entidade_beneficiaria]] 

 

Novo titular 

Nome:  [[nome_entidade_beneficiaria_nova]] 

NIF: [[nif_entidade_beneficiaria_nova]] 

NIFAP: [[nifap_entidade_beneficiaria_nova]] 

 

Dados do processo: 

Iniciado por: [[NOME_UTILIZADOR_PALT]] 

Estado: [[ESTADO_PALT]] 

Data Estado: [[DATA_ESTADO_PALT]] 

 

Pode consultar informação adicional sobre este processo no Balcão do Beneficiário. 

Se necessitar de qualquer esclarecimento adicional, por favor, contacte a Linha Verde de apoio [[NUMERO_VERDE]].  
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Anexo IV – Minuta e-mail alerta – cancelamento de PALT 
 

Assunto: [PDR2020] – Alteração de titularidade – Cancelamento do processo de alteração de titularidade do projeto nº 
[[numero_candidatura]] 

 

Corpo: 

Exmo(a). Senhor(a), 

 

informa-se que o processo de alteração de titularidade para o projeto com o código [[numero_candidatura]] foi 
cancelado. 

 

Informação adicional: 

 

Identificação do Projeto: 

Código: [[numero_candidatura]] 

Medida: [[nome_medida]] 

Aviso: [[nome_aviso]] 

Estado:[[estado_projecto]] 

 

Titular atual 

Nome:  [[nome_entidade_beneficiaria]] 

NIF: [[nif_entidade_beneficiaria]] 

NIFAP: [[nifap_entidade_beneficiaria]] 

 

Novo titular 

Nome:  [[nome_entidade_beneficiaria_nova]] 

NIF: [[nif_entidade_beneficiaria_nova]] 

NIFAP: [[nifap_entidade_beneficiaria_nova]] 

 

Dados do processo: 

Iniciado por: [[NOME_UTILIZADOR_PALT]] 

Estado: [[ESTADO_PALT]] 

Data Estado: [[DATA_ESTADO_PALT]] 

 

 

Pode consultar informação adicional sobre este processo no Balcão do Beneficiário. 

 

Se necessitar de qualquer esclarecimento adicional, por favor, contacte a Linha Verde de apoio   [[NUMERO_VERDE]].  

 



 

Página 22/24 

Anexo V – Comprovativo de submissão 
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