MANUAL DO MÓDULO DE ATUALIZAÇÃO DE
DATAS
Programa de Desenvolvimento Rural (2020) Continente

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
VERSÃO

DATA

AUTOR

DESCRIÇÃO

Nº PAGINAS

1.0

JUNHO DE 2019

CLARA RODRIGUES

1ª VERSÃO

TODAS

CONTROLO DO MANUAL DO MÓDULO DE ATUALIZAÇÃO DE DATAS
RESPONSÁVEIS
ANTÓNIO MOITA BRITES (DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIOS AO INVESTIMENTO)
ANTÓNIO CAMPOS (CHEFE DA UNIDADE DE INFORMAÇÃO, GESTÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)

Índice
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 4
2. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DE DATAS .............................................................................................. 5
3. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DE DATAS ................................................................ 13
4. DECISÃO DO PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DE DATAS....................................................................... 18
5. IMPLICAÇÕES NO PEDIDO DE PAGAMENTO E NO CONTROLO ADMINISTRATIVO ....................... 24
6. LISTAGEM DE PEDIDOS DE ATUALIZAÇÃO DE DATAS DE EXECUÇÃO ........................................... 25

3

1. INTRODUÇÃO
O presente manual destina-se ao registo e tratamento dos pedidos de atualização de datas
das operações, a realizar nos termos da delegação de competências da Autoridade de
Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, adiante designada por AG
do PDR2020, no IFAP.
Nesse âmbito, cabe ao IFAP, ou às entidades a quem o IFAP delegue essa competência, a
decisão de prorrogação da data fim de conclusão dos trabalhos até 6 meses quando da
submissão de um último pedido de pagamento, com exceção das operações aprovadas no
âmbito da medida 3.1.1 – Instalação de jovem agricultor, cuja prorrogação da data fim
para efeitos de apresentação do último pedido de prémio pode ser de até 12 meses.
Para o efeito, o IFAP disponibilizou um módulo de atualização de datas, que abrange o
registo e submissão dos pedidos de prorrogação de datas pelos beneficiários, a análise e a
decisão sobre os pedidos de prorrogação.
As imagens incluídas no presente manual constituem exemplos, não correspondendo a
situações de operações reais.
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2. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DE DATAS
O pedido de atualização de datas é formalizado pelo beneficiário na área reservada do
portal do IFAP:

O beneficiário acede com o seu utilizador e palavra-chave:

Entra no ponto de menu “O Meu Processo”:
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Clica em “Apoios ao Investimento”:

E entra em “Pedido de atualização de datas de operações” do ponto de menu
“Desenvolvimento Rural e Pescas (2020)”:

O beneficiário acede a uma página para criar um pedido de atualização de datas ou
consultar pedidos já existentes.
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O beneficiário seleciona a operação para a qual pretende solicitar uma prorrogação da
data fim de execução da operação, diretamente de uma lista de operações de que é titular:

Ou utiliza o filtro disponível:

Selecionada a operação pretendida, clica no botão “Criar”:
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Entra na página de um formulário on-line:

O primeiro bloco contém informação da data de assinatura do termo de aceitação da
operação e da data de início e fim de execução material que se encontram aprovadas, bem
como da data de termo da operação (campos não editáveis):

O segundo bloco serve para registar as novas datas pretendidas.
Tendo em consideração que o objetivo é a prorrogação da data de fim de execução da
operação para apresentação do último pedido de pagamento, o campo da data de início
pretendida é automaticamente preenchido com a data de início aprovada e não permite
alterações, bem como é pré-preenchida a indicação de se tratar de um pedido para efeitos
de apresentação de último pedido de pagamento.
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O beneficiário regista a data fim pretendida, sendo que a aplicação não permite que seja
solicitada uma prorrogação da data fim superior ao limite autorizado pela AG do PDR2020
(v. ponto 1. Introdução). A data de termo da operação é calculada, em função da nova
data de fim pretendida.
Para registar a data de fim pretendida, clica no botão “Editar”:

Insere a data fim pretendida:
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Inscreve a justificação para o seu pedido de atualização de datas:

Guarda as alterações efetuadas:

De seguida, pode submeter o pedido de atualização de datas:

Enquanto o pedido não se encontrar submetido, o beneficiário pode corrigi-lo ou eliminálo. Para eliminar o pedido, sai do formulário, executa a consulta, através do botão
“Consultar” e clica na cruz “X” na linha do pedido, podendo posteriormente criar um novo
pedido, se necessário:
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Se o beneficiário pretender alterar um pedido ainda não submetido, clica no lápis para
entrar no pedido e fazer as correções necessárias.

Se o beneficiário tiver submetido o pedido de atualização de datas já não pode alterá-lo.
Em caso de engano num pedido de atualização de datas já submetido, o beneficiário
deverá contactar a entidade responsável pela realização dos controlos administrativos
da operação.

Na sequência da submissão de um pedido de atualização de datas, é efetuada uma
notificação automática, via correio eletrónico, à entidade responsável pelos controlos
administrativos da operação, nos seguintes termos:
Foi submetido em [data] para apreciação e decisão, um pedido de atualização de
datas de execução da operação [número da operação], em nome de [nome do
beneficiário], com o NIFAP [número de beneficiário do IFAP].

O beneficiário pode, a todo o tempo, consultar o pedido efetuado, bem como gerar um
relatório do mesmo, clicando no botão da impressora da linha do pedido, ou no botão
“Imprimir” no formulário do pedido.
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3. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DE DATAS
Os pedidos de atualização de datas são atribuídos aos técnicos para apreciação pelos seus
superiores hierárquicos, encontrando-se para tal disponibilizada uma listagem de gestão
dos pedidos de atualização de datas (v. ponto 6).

O técnico acede ao pedido de atualização de datas submetido, autenticando-se com nome
de utilizador e palavra-chave na área reservada do portal do IFAP, em Aplicações, no ponto
de menu iDigital> Apoios ao Investimento> Controlo Administrativo> Atualização de
datas das operações.

Dentro do ponto de menu “Atualização de datas das operações”, entra em “Parecer
Técnico”.

O técnico entra numa página para efetuar consulta por NIFAP e/ou número da operação:
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Insere, por exemplo, o número da operação (completo ou apenas os últimos dígitos) e
executa a consulta:

Ao consultar, surge uma lista dos pedidos de atualização de datas da operação em causa:

O técnico entra no formulário clicando no símbolo do lápis, que só está ativo para pedidos
que se encontrem submetidos pelos beneficiários (com data de submissão preenchida).
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No formulário, o técnico visualiza os dados do pedido de atualização de datas submetido
pelo beneficiário:

O técnico não pode alterar os dados do pedido submetido pelo beneficiário, apenas pode
inserir ou modificar os campos relativos ao seu parecer.

No caso de engano nos dados de um pedido submetido pelo beneficiário, o técnico deverá
emitir um parecer desfavorável.
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Para registar o seu parecer, o técnico clica no botão “Editar” que se encontra no topo do
formulário:

Seleciona se o seu parecer é ou não favorável:

E inscreve a sua apreciação sobre o pedido a submeter ao seu superior hierárquico:

Para gravar os registos, o técnico clica no botão “Guardar”:

Surge no cabeçalho do ecrã a seguinte mensagem:
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A partir desse momento, o superior hierárquico pode efetuar a decisão sobre o pedido.
Enquanto o superior hierárquico não registar a sua decisão, o técnico pode, se for
necessário, modificar o seu parecer, tornando a editar e guardar.

O técnico também pode, a todo o tempo, gerar um relatório do pedido, através do botão
“Imprimir”:
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4. DECISÃO DO PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DE DATAS
O superior hierárquico emite a decisão sobre os pedidos com parecer técnico registado.
Para identificar esses pedidos, pode recorrer à listagem de gestão de pedidos de
atualização de datas (v. ponto 6).

O decisor acede ao pedido de atualização de datas com parecer emitido, entrando na área
reservada do portal do IFAP com nome de utilizador e palavra-chave, em Aplicações, no
ponto de menu iDigital> Apoios ao Investimento> Controlo Administrativo> Atualização
de datas das operações.

Dentro do ponto de menu “Atualização de datas das operações”, entra em “Decisão”.

O decisor entra numa página para efetuar consulta por NIFAP e/ou número da operação:
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Insere, por exemplo, o número da operação (completo ou apenas os últimos dígitos) e
executa a consulta:

Ao consultar, surge uma lista dos pedidos de atualização de datas da operação em causa:

O decisor entra no formulário clicando no símbolo do lápis, que só está ativo para pedidos
que se encontrem analisados pelo técnico (com o campo do parecer preenchido).
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No formulário, o decisor visualiza os dados do pedido de atualização de datas submetido
pelo beneficiário e a apreciação efetuada pelo técnico:

O decisor não pode alterar os dados do pedido submetido pelo beneficiário, nem os dados
do parecer técnico, apenas pode inserir ou modificar os campos relativos à sua decisão.
No caso de engano por parte do técnico, antes de registar a sua decisão, o decisor pode
solicitar ao técnico que altere o parecer registado.
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No caso de engano nos dados de um pedido submetido pelo beneficiário, o decisor deverá
emitir uma decisão desfavorável.

Para registar a sua decisão, o decisor clica no botão “Editar” que se encontra no topo do
formulário:

Seleciona se a sua decisão é ou não favorável:

E inscreve a sua decisão sobre o pedido:

Para gravar os registos, o decisor clica no botão “Guardar”:

Se a decisão for favorável, passam a vigorar as datas pretendidas inscritas pelo
beneficiário.

Se a decisão for desfavorável, mantêm-se as datas que se encontravam aprovadas
(incluindo eventuais prorrogações já concedidas).
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Uma vez que a decisão tem efeitos imediatos nas datas de execução da operação, a
aplicação emite o seguinte aviso, para o decisor confirmar:

Se o decisor selecionar a resposta “Não”, tem a oportunidade de rever e alterar a sua
decisão, se for o caso.

Se o decisor selecionar a resposta “Sim”, a decisão produz efeitos imediatos.

Com a submissão da decisão sobre o pedido de alteração de datas, é gerada uma
notificação automática para o endereço de correio eletrónico que consta do formulário
de identificação do beneficiário.

No caso de decisão favorável, a mensagem de correio eletrónico tem o seguinte teor:

Serve a presente mensagem para informar que o pedido de atualização de datas
de execução da operação [número da operação], em nome de [nome do beneficiário],
com o NIFAP [número de beneficiário do IFAP], submetido em [data de submissão do
pedido pelo beneficiário] obteve decisão favorável.
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No caso de decisão desfavorável, o teor da mensagem é o seguinte:

Serve a presente mensagem para informar que o pedido de atualização de datas
de execução da operação [número da operação], em nome de [nome do beneficiário],
com o NIFAP [número de beneficiário do IFAP], submetido em [data de submissão do
pedido

pelo

beneficiário]

obteve

decisão

desfavorável.

Para mais esclarecimentos contacte a entidade responsável pelo controlo
administrativo dos pedidos de pagamento da operação.

O decisor pode, a todo o tempo, gerar um relatório do pedido, através do botão
“Imprimir”:
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5. IMPLICAÇÕES NO PEDIDO DE PAGAMENTO E NO CONTROLO
ADMINISTRATIVO
Os pedidos a tratar no módulo de atualização de datas do IFAP são apenas os que dizem
respeito à prorrogação da data de fim de execução dos investimentos, para efeitos de
apresentação de um último pedido de pagamento, de acordo com a delegação de
competências da AG do PDR2020 no IFAP. Com a aprovação de uma prorrogação de datas,
a data limite para apresentação do último pedido de pagamento é também atualizada
automaticamente no sistema em função da nova data fim autorizada, em regra, 90 dias
após a data de conclusão dos investimentos.

Na sequência da aprovação de um pedido de prorrogação da data de fim de execução dos
investimentos no módulo de atualização de datas, para efeitos de apresentação do último
pedido de pagamento, o beneficiário terá de indicar, no formulário do pedido de
pagamento, que se trata de um último pedido de pagamento. Se o não fizer, surgirá o
seguinte erro impeditivo de submissão:

Nos mesmos termos, no controlo administrativo do pedido de pagamento, o técnico
também terá de indicar que se trata de um último pedido de pagamento, caso contrário,
surgirá o seguinte erro impeditivo de submissão:
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6. LISTAGEM DE PEDIDOS DE ATUALIZAÇÃO DE DATAS DE EXECUÇÃO
A listagem de pedidos de atualização de datas de execução permite às entidades
responsáveis pelos controlos administrativos efetuar a gestão dos pedidos de atualização
de datas, designadamente distribuir os pedidos submetidos para apreciação dos técnicos e
identificar os pedidos que já têm parecer técnico e que carecem de decisão.

O utilizador da entidade responsável acede à listagem de pedidos de atualização de datas
de execução, mediante inserção de nome de utilizador e palavra-chave, na sua área
reservada do portal do IFAP, em IDigital> Apoios ao Investimento> Desenvolvimento
Rural e Pescas (2020)> Listagens de Gestão:

Ao entrar neste ponto de menu, o utilizador visualiza uma página com os critérios
disponíveis de pesquisa:

O utilizador pode obter uma listagem entre datas de submissão dos pedidos (data início e
data fim), por NIFAP e por número da operação, ou usando uma combinação destes
critérios. A entidade será, por defeito, a entidade a que o utilizador pertence.

O utilizador também pode obter uma listagem geral de pedidos de atualização de datas
que se encontram alocados à sua entidade, se não selecionar qualquer critério de
pesquisa.
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O utilizador clica em listar:

Obtém

um

ficheiro

em

formato

xls

com

os

seguintes

campos

(Medida/N.Operação/NIFAP/Nome do Beneficiário/Data Início/Data Fim/Data Termo/Parecer/Data
Parecer/Técnico/Decisão/Data Decisão/Cód. Entidade/Entidade):

O utilizador pode filtrar no ficheiro, os pedidos que já foram submetidos pelo beneficiário
(campo “Data Submissão” preenchido) e que ainda não foram analisados pelo técnico
(campo ”Parecer” não preenchido), bem como os que já foram analisados pelo técnico mas
ainda não decididos (campo “Parecer” preenchido e campo “Decisão” não preenchido).
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