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Atualizações ao Manual de Apoio à Execução
das Operações da TO 1.2.1
Instituto da Segurança Social, I.P.
Unidade de Apoio a Programas
Janeiro e Fevereiro de 2019

Agenda
- Atualizações realizadas à funcionalidade de Execução Física das
Operações
- Gestão de IBAN – Registo SI FEAC
- Análise dos Pedidos de Reembolso/Saldo no SI FEAC
- Atualização realizada ao processo contabilístico da operação
- Alterações à Decisão de Aprovação
- Pedido de Alteração – Registo no SI FEAC
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- Atualizações realizadas à funcionalidade
de Execução Física das Operações
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Plano de Distribuição – Entidades Mediadoras

Pesquisa NISS do Titular
NISS:

Num.(Máx.11)
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Controlo Stocks – Credencial A - Entidade Coordenadora

Valores preenchidos automaticamente
com os da coluna “Nº Embalagens
Individuais a Entregar”

2

5

Controlo Stocks – Credencial A - Entidade Mediadora

Valores preenchidos automaticamente
com os da coluna “Nº Embalagens
Individuais a Entregar”

2
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Controlo Stocks – Credencial B - Entidade Mediadora

Valores preenchidos automaticamente
com os da coluna “Nº Embalagens
Individuais a Entregar”

2
7

Controlo de Stocks – Ent. Coordenadora e Mediadoras
• Caso as entidades tenham um único armazém e respondam “Sim” à
questão “Confirma a entrega/receção da totalidade dos produtos constantes
da credencial?”

• Não é necessário selecionar o armazém de/para onde vai retirar/colocar
cada produto, uma vez que o SI FEAC assume que os produtos constantes
da credencial foram retirados/colocados do/no único armazém existente.

8

4

29/01/2019

Controlo Stocks - Transferência entre armazéns
Para as entidades que são, simultaneamente,
coordenadoras/mediadoras, foi inserido um
campo para indicarem se os produtos
transferidos pertencem ao seu stock enquanto
coordenadora ou enquanto mediadora
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Controlo de Stocks – Eliminar documentos
•

Caso se verifique que o documento importado não foi o correto:

•

É possível Eliminar esse documento e efetuar o upload de um novo:

•

Entrar no ecrã que apresenta a lista na qual consta o documento que se pretende eliminar;

•

Entrar em modo de consulta no documento;

•

No Separador Documentos, selecionar o botão

e efetuar o upload do documento

correto;
•

A possibilidade de alterar o documento só é possível até a execução física ser
submetida para reembolso.
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Ações de Acompanhamento – Entidades Mediadoras
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Ações de Acompanhamento – Entidades Mediadoras
• Estados das ações de acompanhamento:
- Por iniciar – Caso a data de início ainda não tenha sido
registada;
- Em execução – Caso a data de início já tenha sido registada,
mas a data de fim não tenha sido registada;
- Concluída – Caso a data de início e a data de fim tenham
sido registadas e tenha sido efetuado o upload das
evidências.
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Ações de Acompanhamento – Entidades Mediadoras
Estado da Ação
Por iniciar

Em execução

Concluída

•
•
•
•
•
•

Campos editáveis
Data de início;
Data de fim;
Estado da Ação.
Data de fim;
N.º Total de Destinatários;
Estado da Ação.

•
•
•
•

Data de fim;
N.º Total de Destinatários;
Estado da Ação;
Upload de evidência.

13

Ações de Acompanhamento – Entidades Mediadoras

Apenas
ações
“Em
execução” e “Concluídas”

Apenas
ações
“Concluídas”
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Ações de Acompanhamento – Entidades Mediadoras

Caso tenha sido efetuado upload de
documento incorreto, é possível Eliminar
e efetuar upload de novo
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- Gestão de IBAN – Registo SI FEAC
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Gestão de IBAN – Registo SI FEAC
• Para

registar,

alterar

ou

eliminar

o

IBAN,

o

superutilizador da entidade coordenadora deve:
- Entrar na Ficha de Operação;
- Selecionar no Separador Dados de Pagamento.
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Gestão de IBAN – Registo SI FEAC
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Gestão de IBAN – Registo SI FEAC
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Gestão de IBAN – Registo SI FEAC
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Gestão de IBAN – Registo SI FEAC
• Estados do registo de IBAN:
-

Em preenchimento - foi iniciado o registo com a introdução do IBAN, mas não foi
efetuado o upload do documento comprovativo do IBAN, ou, após upload, o ecrã não
foi confirmado, uma vez que foi selecionado o botão Voltar em vez do botão
Confirmar;

-

A aguardar validação –foi efetuado o upload do documento comprovativo de IBAN e
foi confirmado o ecrã no botão Confirmar.
Este estado é mantido enquanto não for registado o parecer do ISS

-

Validado – o ISS atribuiu parecer positivo ao registo de IBAN;

-

Não validado – o ISS atribuiu parecer negativo ao registo de IBAN.
21

Gestão de IBAN – Consultar, alterar, eliminar no
SI FEAC

Consultar, alterar ou eliminar
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- Análise dos Pedidos de Reembolso/Saldo no
SI FEAC
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PR - Pedido de Documentação Adicional
• Em sede de análise dos pedidos de reembolso/saldo, o ISS pode
solicitar elementos adicionais;
• O pedido de elementos é enviado, via ofício, com conhecimento ao
email do responsável da candidatura da entidade coordenadora;
• Prazo para resposta: 10 dias úteis;
• Após o envio do mail, o pedido de elementos surge igualmente no
Separador

Dados

de

Execução

da

Ficha

de

Operação,

designadamente na Tabela “Pedidos de Doc. Adicional”.
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PR - Pedido de Documentação Adicional
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PR - Pedido de Documentação Adicional
Consultar ou responder
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PR - Pedido de Documentação Adicional

Upload do documento
de resposta ao pedido
de elementos
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PR - Pedido de Documentação Adicional
• O botão

apenas está disponível para a entidade coordenadora e

caso ainda não tenha sido carregado qualquer documento de resposta;
• Apenas

o

superutilizador

da

entidade

coordenadora

pode

responder ao pedido de elementos.
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Pedidos de Reembolso/Saldo Aprovados
na Totalidade
• Após a análise:
• os pedidos de reembolso/saldo que são aprovados na totalidade e
sem quaisquer ajustamentos financeiros que dão origem a
pagamento, passam para o Estado “Com Decisão”;
• os pedidos de reembolso/saldo que são aprovados na totalidade e
sem quaisquer ajustamentos financeiros que não dão origem a
pagamentos, passam para o Estado “Deferido sem pagamentos”.
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Pedidos de Reembolso/Saldo Aprovados
na Totalidade

Consultar

30
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Pedidos de Reembolso/Saldo
Ajustamentos Financeiros
•

com

Após a análise, se se verificarem ajustamentos ao montante solicitado:
- A entidade coordenadora é notificada da proposta de decisão sobre a análise, via
ofício, com conhecimento ao email do responsável da candidatura;

• No Separador Dados Execução da Ficha de Operação, designadamente na Tabela
“Dados Análise de Reembolsos” podem ser consultadas:
- As propostas de decisão;
- As notificações emitidas;
- A entidade coordenadora pode proceder à resposta em sede de audiência prévia.
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Pedidos de Reembolso/Saldo
Ajustamentos Financeiros

com

Consultar ou responder
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Pedidos de Reembolso/Saldo
Ajustamentos Financeiros

com
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Pedidos de Reembolso/Saldo
Ajustamentos Financeiros
•

com

As notificações emitidas em sede de “Audiência Prévia” e “Decisão” sobre os pedidos de
reembolso podem também ser consultadas no Separador Dados Candidatura da Ficha
de Operação, na Tabela “Dados Análise de Reembolsos”:
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- Atualização realizada ao processo contabilístico
da operação
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Aditamento realizado ao processo contabilístico
da operação
- Apenas as entidades coordenadoras estão obrigadas
à organização de um processo contabilístico, o qual
deve

conter

os

documentos

comprovativos

das

transferências do financiamento atribuído às entidades
mediadoras.
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- Alterações à Decisão de Aprovação
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Alterações à Decisão de Aprovação
-

A alteração à decisão de aprovação constitui uma exceção e deve ocorrer apenas
quando haja a necessidade de reprogramação;

-

As alterações à decisão de aprovação devem ser apresentadas exclusivamente
através do SI FEAC em formulário próprio, do qual deve constar a
fundamentação respetiva;

-

O ISS avalia o pedido de alteração tendo em conta a fundamentação apresentada;

-

Na medida em que se trata de operações plurianuais, quando não haja execução
integral do financiamento aprovado para o ano civil, as verbas não executadas
transitam automaticamente para o ano civil seguinte.
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Alterações à Decisão de Aprovação
• As alterações a apresentar podem ser de natureza:
- Expressa – carece de decisão expressa do ISS;
- Tácita – não carece de decisão expressa do ISS.
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Alterações que carecem de decisão expressa
• Devem concentrar-se num único pedido, por ano civil;
• Deve ser apresentadas até 90 dias úteis antes do final da
vigência

da

operação,

salvo

situações

excecionais

devidamente fundamentadas e aceites pelo ISS;
• A decisão é comunicada através de adenda ao termo de
aceitação.

40

20

29/01/2019

Alterações que carecem de decisão expressa
•

Carecem de decisão expressa do ISS, as seguintes alterações à decisão de
aprovação:
-

Substituição de um ou mais beneficiários da operação aprovada ou das funções
desempenhadas no âmbito da parceria;

-

Adiamento do início das atividades apoiadas por um período superior a 60 dias úteis
em relação à data prevista para o início da sua realização ou à data de devolução
do termo de aceitação;

-

Eliminação ou introdução de ações de acompanhamento, face ao inicialmente
aprovado.
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Alterações que não carecem de decisão expressa
• Todas as alterações à decisão que não se enquadram no
ponto anterior;
• Têm também que ser comunicadas, exclusivamente através
do SI FEAC, em formulário próprio do qual deve constar a
fundamentação respetiva;
• Consideram-se tacitamente aprovadas no prazo de 30 dias
úteis a contar da data de receção da comunicação.
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- Pedido de Alteração – Registo no SI FEAC
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Pedido de Alteração – Registo no SI FEAC
• Para registar um pedido de alteração no SI FEAC, a
entidade coordenadora deve:
- Aceder à Ficha de Operação;
- Selecionar o ecrã Dados Candidatura;
- Carregar no botão Criar Pedido Alteração.
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Pedido de Alteração – Registo no SI FEAC
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Pedido de Alteração – Registo no SI FEAC
• Na primeira Tabela, é possível:
• Consultar todos os pedidos de alteração registados;
• Alterar o pedido de alteração;
• Eliminar pedidos de alteração registados mas não submetidos.
• As opções Criar Pedido Alteração, Alterar e Eliminar estão acessíveis apenas à
entidade coordenadora
• A opção de Consultar está acessível tanto à entidade coordenadora, como às
entidades mediadoras.
•

O registo do pedido de alteração no SI FEAC pode ser efetuado tanto pelo
superutilizador, como por um utilizador com o perfil de técnico interno da entidade
coordenadora da operação;

•

A submissão do pedido de alteração apenas pode ser efetuada pelo superutilizador.
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Motivos dos Pedidos de Alteração
• COM DECISÃO EXPRESSA

EMISSÃO DE ADENDA AO TA:

-

Substituição de entidade mediadora;

-

Substituição de entidade coordenadora;

-

Alteração da data início/fim da operação;

-

Eliminação/Introdução de Ações de Acompanhamento;

-

Adiamento superior a 60 dias da data de início da operação (face à data prevista ou
à data de devolução do TA;

-

Interrupção da operação por período superior a 60 dias (alínea d) do n.º 4 do artigo
39.º da Portaria n.º 190-B/2015, de 26 de junho, na sua atual redação.
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Motivos dos Pedidos de Alteração (cont.)
• COM DECISÃO TÁCITA:
-

Alteração/Eliminação/Inserção de armazéns do polo de receção;

-

Alteração/Eliminação/Inserção de armazéns das entidades mediadoras;

-

Alteração de dados de contacto das entidades mediadoras;

-

Alteração dos dados de contacto dos armazéns do polo de receção;

-

Alteração dos dados de contacto dos armazéns da(s) entidade(s) mediadora(s);

-

Alterações nas datas de realização das ações de acompanhamento entre anos civis.

•

É possível selecionar em simultâneo motivos com decisão expressa e com
decisão tácita.
48
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Pedido de Alteração – Ecrã Motivos
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Pedido de Alteração – Ecrã Motivos
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Pedido de Alteração – Ecrã Motivos - Remoção
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Pedido de Alteração – Ecrãs
• É obrigatória a seleção de pelo menos um motivo;
• Dependendo do(s) motivo(s) selecionado(s), os restantes
encontram-se, ou em modo de consulta ou editáveis.

ecrãs do PA

52
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- MOTIVO

“SUBSTITUIÇÃO

DE

ENTIDADE

MEDIADORA”
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Substituição de entidade mediadora
• Quando uma entidade mediadora pretende deixar de o ser, esta
desistência e a substituição desta entidade por outra que venha a
assumir a função de mediadora:
• Deve ser selecionado o motivo Substituição de entidade mediadora;
• Ficam editáveis os seguintes ecrãs:
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “COORDENADORA”
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “COORDENADORA”
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “COORDENADORA”

• Ao selecionar o motivo Substituição de entidade
mediadora, pode ocorrer uma de 4 situações, sendo que,
conforme a situação aplicável, a entidade coordenadora
deve, neste ecrã, seguir os seguintes passos:

57

Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “COORDENADORA”
1. Nos casos em que a entidade coordenadora é simultaneamente mediadora e pretende
deixar de assumir a função de mediadora:
1.1. Caso não existam outras entidades mediadoras na operação, responder às questões:
• “A candidatura é desenvolvida em parceria?”, selecionando “Sim”;
• “Explicitação da forma como cada organização parceira contribui para o cumprimento dos
requisitos e dos critérios de seleção aplicáveis no desenvolvimento da operação previstos
nos artigos 62.º, 63.º e 66.º do regulamento específico”;
• “A entidade coordenadora é mediadora na operação?”, selecionando “Não”;
• “Indique a entidade mediadora que vai assegurar a distribuição”, selecionando a opção
“Inserir uma nova entidade” e depois o botão Confirmar, seguindo automaticamente para o
ecrã “Detalhe da Entidade Mediadora” no qual deve introduzir os dados relativos à nova
entidade mediadora da operação;
Este processo deve ser repetido tantas vezes quanto o número de novas entidades
mediadoras que se pretende associar à operação;
• Após selecionar a entidade que vai assegurar a distribuição, os dados da entidade
selecionada são apresentados numa Tabela, com a possibilidade de anular a mesma.
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “COORDENADORA”
1. Nos casos em que a entidade coordenadora é simultaneamente mediadora e pretende
deixar de assumir a função de mediadora:
1.2. Caso existam outras entidades mediadoras na operação, responder às questões:
• “A candidatura é desenvolvida em parceria?”, selecionando “Sim”;
• “Explicitação da forma como cada organização parceira contribui para o cumprimento dos
requisitos e dos critérios de seleção aplicáveis no desenvolvimento da operação previstos
nos artigos 62.º, 63.º e 66.º do regulamento específico”;
• “A entidade coordenadora é mediadora na operação?”, selecionando “Não”;
• “Indique a entidade mediadora que vai assegurar a distribuição”, selecionando da Lista de
Valores disponibilizada no SI FEAC, ou uma entidade mediadora que já pertence à parceria
ou a opção “Inserir uma nova entidade”, e depois o botão Confirmar, seguindo
automaticamente para o ecrã “Detalhe da Entidade Mediadora” sendo que, no caso de ser
uma nova entidade deve introduzir nesse ecrã os respetivos dados;
• Este processo deve ser repetido tantas vezes quanto o número de entidades mediadoras que
se pretende associar à operação.
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “COORDENADORA”
2. Nos casos em que a entidade coordenadora não assume a função de mediadora e pretende
passar a assumir, responder às questões:
• “A candidatura é desenvolvida em parceria?”, selecionando a opção:
• “Sim”, no caso de manter pelo menos mais uma entidade mediadora na operação, ou
• “Não” no caso da entidade coordenadora substituir todas as entidades mediadoras
associadas à operação. Neste caso deve repetir o processo a seguir tantas vezes quanto
o número de entidades mediadoras a substituir.
• “Explicitação da forma como cada organização parceira contribui para o cumprimento dos
requisitos e dos critérios de seleção aplicáveis no desenvolvimento da operação previstos
nos artigos 62.º, 63.º e 66.º do regulamento específico” (Apenas caso responda Sim à
questão anterior);
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “COORDENADORA”
•
•

•
•

“A entidade coordenadora é mediadora na operação?”, selecionando “Sim”;
“Indique a entidade mediadora a substituir”, selecionando-a da Lista de Valores
disponibilizada no SI FEAC, e depois o botão Confirmar, seguindo automaticamente para o
ecrã “Detalhe da Entidade Mediadora”;
Este processo deve ser repetido tantas vezes quanto o número de entidades mediadoras que
a entidade coordenadora pretende substituir.
Após selecionar a entidade que vai substituir, os dados da entidade coordenadora são
apresentados numa Tabela, com a possibilidade de anular a mesma.
“Desenvolve ações de atendimento e acompanhamento social às pessoas mais carenciadas
no território de intervenção da candidatura na sua atividade regular?”, selecionando a opção
“Sim” ou “Não”.
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “COORDENADORA”
3. Nos casos em que a entidade coordenadora assume a função de mediadora juntamente
com outras entidades e pretende substituir todas as entidades mediadoras associadas à
operação, responder às questões:
• “A candidatura é desenvolvida em parceria?”, selecionando a opção “Não”;
• “Indique a entidade mediadora a substituir”, selecionando-a da Lista de Valores
disponibilizada no SI FEAC, e depois o botão Confirmar, seguindo automaticamente para o
ecrã “Detalhe da Entidade Mediadora”.
• Este processo deve ser repetido tantas vezes quanto o número de entidades mediadoras
associadas à operação.
• “Desenvolve ações de atendimento e acompanhamento social às pessoas mais carenciadas
no território de intervenção da candidatura na sua atividade regular?”, selecionando a opção
“Sim” ou “Não”.
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “COORDENADORA”
•

O campo “N.º de destinatários a abranger” surge em modo consulta, assumindo automaticamente
o valor correspondente, tendo em conta o seguinte:
• Nas candidaturas desenvolvidas em parceria, nos casos em que a entidade coordenadora
passa a assumir a função de mediadora e/ou substitui uma ou mais entidades mediadoras,
assume a soma do número de destinatários aprovado para cada uma da(s) entidade(s)
mediadoras que a entidade coordenadora vai substituir;
•

Nas candidaturas desenvolvidas em parceria, quando a entidade coordenadora já assume
a função de mediadora na operação, assume a soma do número de destinatários aprovado
para cada uma da(s) entidade(s) mediadoras que a entidade coordenadora vai substituir + o
número de destinatários já aprovados para a sua função enquanto mediadora;

•

No caso da candidatura não ser desenvolvida em parceria, assume o número total de
destinatários aprovado para a operação.
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “MEDIADORA”
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “MEDIADORA” – Nova Entidade
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “MEDIADORA” – Nova Entidade
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “MEDIADORA” – Nova Entidade
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “MEDIADORA” – Nova Entidade
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “MEDIADORA” – Entidade que já pertence à parceria
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “MEDIADORA” – Entidade que já pertence à parceria

Se
apenas
coorde
nadora
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “MEDIADORA” – Entidade que já pertence à parceria

71

Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “MEDIADORA” – Entidade que já pertence à parceria
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “MEDIADORA”

• Antes de confirmar o ecrã que submete a substituição de uma entidade
mediadora que apresenta produtos em stock, é necessário que os produtos
sejam transferidos para outro armazém em sede de registo de execução
física, sendo que apenas após esta transferência pode ser efetuada a
confirmação do ecrã de substituição;
• Nestes casos, quando a entidade coordenadora substitui todas as entidades
mediadoras da operação, os produtos têm que ser transferidos para os
armazéns do polo de receção.
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “CARACTERIZAÇÃO”

• Nos casos em que a entidade mediadora substituída desenvolvia medidas de
acompanhamento e a entidade substituta não as pretende desenvolver ou, ao
contrário, se a entidade mediadora substituída não desenvolvia medidas de
acompanhamento e a entidade substituta pretende vir a desenvolver, é necessário
que, paralelamente ao motivo “Substituição de Entidade Mediadora”, seja
selecionado o motivo “Eliminação/Introdução de Ações de Acompanhamento”,
de forma a que o campo “Medidas de Acompanhamento” do ecrã fica editável.
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “CARACTERIZAÇÃO”
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “CARACTERIZAÇÃO”
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO”

Estados das ações de acompanhamento:
• Por iniciar – Quando ainda não foi registada a data de início da ação de
acompanhamento na funcionalidade de execução física e quando o Estado da
ação nessa funcionalidade é “Por iniciar”;
• Em execução – Quando já foi registada a data de início da ação de
acompanhamento na funcionalidade de execução física e quando o Estado da
ação nessa funcionalidade é “Em execução”;
• Concluída – Quando já foi registada a data de fim da ação de acompanhamento
na funcionalidade de execução física e quando o Estado da ação nessa
funcionalidade é “Concluída”;
• Eliminada.
77

Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO”

• No caso de ser substituída uma entidade mediadora que, no momento da
confirmação do ecrã que confirma a substituição, apresenta ações de
acompanhamento no Estado:
• “Em execução”, o SI FEAC atualiza automaticamente o estado destas ações
para “Concluída”;
• “Por iniciar”, o SI FEAC transfere automaticamente estas ações para a
entidade que vai substituir a entidade mediadora substituída.
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO” – Entidade que já
pertence à parceria

• Se a entidade mediadora for substituída por uma entidade que já pertence à
parceria:
• Para eliminar ou para introduzir novas ações de acompanhamento, é
necessário, selecionar, no primeiro ecrã do pedido de alteração, o motivo
“Eliminação/Introdução de Ações de Acompanhamento”, e/ou
• Para alterar as datas de realização das ações existentes entre anos civis, o
motivo “Alteração das datas de realização das ações de
acompanhamento entre anos civis”, de forma a que o separador Ações de
Acompanhamento do ecrã Operação surja editável.
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO” – Nova Entidade
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO” – Nova Entidade
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO” – Nova Entidade
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “ARMAZÉNS DAS MEDIADORAS”

• No caso da entidade mediadora substituída não distribuir os produtos em
simultâneo com a sua entrega pelo polo de receção, a nova entidade
mediadora pode:
• Assumir os armazéns ativos da entidade mediadora substituída;
• Eliminar os armazéns ativos da entidade mediadora substituída;
• Inserir novos armazéns;
• Nos casos em que já era entidade mediadora, manter os armazéns que
tinha identificado;
• Alterar os dados dos armazéns ativos.

83

Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “ARMAZÉNS DAS MEDIADORAS” – Entidade
que já pertence à parceria

• Se a entidade mediadora for substituída por uma entidade que já pertence à
parceria:
• Para alterar dados dos armazéns que lhe estão associados, eliminá-los ou
para introduzir novos armazéns, é necessário, selecionar, no primeiro ecrã do
pedido de alteração, o motivo “Alteração/Eliminação/Introdução de
armazéns - Mediadoras”, e/ou
• Para alterar os contactos dos armazéns ativos, o motivo “Alteração dos
dados de contacto dos armazéns da(s) entidades(s) mediadora(s), de
forma a que o separador Armazéns das Mediadoras do ecrã Armazéns
surja editável.
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “ARMAZÉNS DAS MEDIADORAS” – Nova Entidade
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “ARMAZÉNS DAS MEDIADORAS” – Nova Entidade
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “ARMAZÉNS DAS MEDIADORAS” – Nova Entidade
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “ARMAZÉNS DAS MEDIADORAS” – Nova Entidade
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Substituição de entidade mediadora
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “ARMAZÉNS DAS MEDIADORAS”

• Não é possível eliminar um armazém que:
• se encontre no Estado “Inativo”;
• tenha produtos em stock e/ou que tenha tido associados
credenciais A e/ou B, guias de remessa, autos de perda ou
documentos de transferência entre armazéns.

89

Substituição de entidade mediadora
A substituição de entidade(s) mediadora(s) na parceria obriga à
Subscrição de um novo protocolo de parceria:
• que inclua a atualização das entidades que passam a compor a parceria e as
suas respetivas funções;
• tem que ser assinado por todas as entidades atuais que desenvolvem a
operação;
• deve ser anexado ao formulário de pedido de alteração, no item “Documentos
necessários para verificação da existência do protocolo de parceria” do ecrã
“Documentos” do formulário de pedido de alteração.
Sem a atualização e submissão de um novo protocolo, o pedido de alteração não
pode ser aprovado.
90
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- MOTIVO

“SUBSTITUIÇÃO

DE

ENTIDADE

COORDENADORA”

91

Substituição de entidade coordenadora
• Quando uma entidade coordenadora pretende deixar de o ser, esta
desistência e a substituição desta entidade por outra que venha a
assumir a função de coordenadora;
• Deve ser selecionado
coordenadora;

o

motivo

Substituição

de

entidade

• Ficam editáveis os seguintes ecrãs:
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Substituição de entidade coordenadora
ECRÃ “IDENTIFICAÇÃO”

93

Substituição de entidade coordenadora
ECRÃ “IDENTIFICAÇÃO”
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Substituição de entidade coordenadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “COORDENADORA”
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Substituição de entidade coordenadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “COORDENADORA”
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Substituição de entidade coordenadora
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “COORDENADORA”

• A informação anterior refere-se apenas aos casos em que se
pretende substituir a entidade coordenadora na sua função de
coordenadora, ou por uma nova entidade ou por uma entidade
mediadora que já pertence à parceria;
• Nos casos em que se pretende substituir a entidade coordenadora na
sua função de mediadora, paralelamente ao motivo “Substituição de
Entidade Coordenadora”, tem também que ser selecionado o
motivo “Substituição de Entidade Mediadora”.
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Substituição de entidade coordenadora
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “POLO DE RECEÇÃO”

• A nova entidade coordenadora pode:
• Assumir os armazéns ativos da entidade coordenadora substituída;
• Eliminar os armazéns ativos da entidade coordenadora substituída;
• Inserir novos armazéns;
• Nos casos em que já era entidade mediadora, manter os armazéns
que tinha identificado enquanto mediadora, passando estes a ser os
armazéns do polo de receção;
• Alterar os dados dos armazéns ativos.
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Substituição de entidade coordenadora
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR DE “POLO DERECEÇÃO” – Entidade que já
pertence à parceria

• Se a entidade coordenadora for substituída por uma entidade que já pertence à
parceria:
• Para alterar dados dos armazéns que lhe estão associados, eliminá-los ou
para introduzir novos armazéns, é necessário, selecionar, no primeiro ecrã do
pedido de alteração, o motivo “Alteração/Eliminação/Introdução de
armazéns – Polo de Receção”, e/ou
• Para alterar os contactos dos armazéns ativos, o motivo “Alteração dos
dados de contacto dos armazéns do Polo de Receção, de forma a que o
separador Polo de Receção do ecrã Armazéns surja editável.
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Substituição de entidade coordenadora
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “POLO DE RECEÇÃO” – Nova Entidade
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Substituição de entidade coordenadora
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “POLO DE RECEÇÃO” – Nova Entidade
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Substituição de entidade coordenadora
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “POLO DE RECEÇÃO” – Nova Entidade
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Substituição de entidade coordenadora
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “POLO DE RECEÇÃO”

• Não é possível eliminar um armazém que:
• se encontre no Estado “Inativo”;
• tenha produtos em stock e/ou que tenha tido associados
credenciais A e/ou B, guias de remessa, autos de perda ou
documentos de transferência entre armazéns.

103

Substituição de entidade coordenadora
A substituição da entidade coordenadora na parceria obriga à
Subscrição de um novo protocolo de parceria:
• que inclua a atualização das entidades que passam a compor a parceria e as
suas respetivas funções;
• tem que ser assinado por todas as entidades atuais que desenvolvem a
operação;
• deve ser anexado ao formulário de pedido de alteração, no item “Documentos
necessários para verificação da existência do protocolo de parceria” do ecrã
“Documentos” do formulário de pedido de alteração.
Sem a atualização e submissão de um novo protocolo, o pedido de alteração não
pode ser aprovado.
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- MOTIVO “ALTERAÇÃO DA DATA INÍCIO/FIM DA
OPERAÇÃO”

105

Alteração da Data Início/Fim da Operação
• Quando uma entidade coordenadora pretende alterar
de início e/ou a data fim da operação;

a data

• Deve ser selecionado o motivo Alteração da Data Início/Fim da
Operação;
• Ficam editáveis os seguintes ecrãs:
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Alteração da Data Início/Fim da Operação
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “CARACTERIZAÇÃO”
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Alteração da Data Início/Fim da Operação
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “CARACTERIZAÇÃO”
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Alteração da Data Início/Fim da Operação
• No caso de existirem ações de acompanhamento aprovadas com datas previstas de
realização em data anterior à data de início alterada ou em data posterior à data de
fim alterada, as datas destas ações de acompanhamento têm que ser atualizadas:
• ou na funcionalidade de registo de execução física;
• ou neste pedido de alteração, selecionando o botão Alterar da Lista de Ações de
Acompanhamento no Separador “Ações de Acompanhamento” do ecrã “Operação”;
• Caso seja necessário transferir as datas previstas para as ações de acompanhamento
para um ano civil diferente do aprovado, deve ser selecionado o motivo “Alteração das
datas de realização das ações de acompanhamento entre anos civis”;
• Sempre que houver necessidade de inserir ou eliminar ações de acompanhamento, deve
ser selecionado o motivo “Eliminação/Introdução de Ações de Acompanhamento”.

109

- MOTIVO

“ELIMINAÇÃO/INTRODUÇÃO

DE

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO”
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Eliminação/Introdução de Ações de Acompanhamento
• Quando uma entidade coordenadora pretende eliminar ou introduzir
ações de acompanhamento;
• Deve ser selecionado o motivo Eliminação/Introdução de Ações de
Acompanhamento;
• Ficam editáveis os seguintes ecrãs:

111

Eliminação/Introdução de Ações de Acompanhamento
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “CARACTERIZAÇÃO”
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Eliminação/Introdução de Ações de Acompanhamento
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “CARACTERIZAÇÃO”
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Eliminação/Introdução de Ações de Acompanhamento
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO”
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Eliminação/Introdução de Ações de Acompanhamento
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO”

Quando selecionada a opção Inserir

115

Eliminação/Introdução de Ações de Acompanhamento
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO”
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- MOTIVO “ADIAMENTO SUPERIOR A 60 DIAS DA
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO (FACE À DATA
PREVISTA OU À DATA DE DEVOLUÇÃO DO
TERMO DE ACEITAÇÃO)”
117

Adiamento Superior a 60 Dias da Data de Início
da Operação
• Se a entidade coordenadora tiver necessidade de adiar o início
da operação por um período superior a 60 dias úteis em relação
à data de início aprovada ou à data de devolução do Termo de
Aceitação;
• Deve ser selecionado o motivo Adiamento Superior a 60 Dias da Data
de Início da Operação;
• Ficam editáveis os seguintes ecrãs:
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Adiamento Superior a 60 Dias da Data de Início
da Operação
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “CARACTERIZAÇÃO”

Apenas está editável o campo Data de Início

119

Adiamento Superior a 60 Dias da Data de Início
da Operação
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “CARACTERIZAÇÃO”
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- MOTIVO “INTERRUPÇÃO DA OPERAÇÃO POR
PERÍODO SUPERIOR A 60 DIAS (ALÍNEA D) DO
N.º 4 DO ARTIGO 39.º DA PORTARIA N.º 190B/2015, DE 26 DE JUNHO, NA SUA ATUAL
REDAÇÃO)”

121

Interrupção da Operação por Período Superior a 60
Dias
• Se a entidade coordenadora tiver necessidade de interromper a
operação por um período superior a 60 dias:
• Deve ser selecionado o motivo Interrupção da operação por
período superior a 60 Dias;
• Fica editável o seguinte ecrã:
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Interrupção da Operação por Período Superior a 60 Dias
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “CARACTERIZAÇÃO”

Apenas ficam editáveis os campos das datas
relativos ao pedido de interrupção

123

Interrupção da Operação por Período Superior a 60
Dias
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “CARACTERIZAÇÃO”
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Interrupção da Operação por Período Superior a 60
Dias
• No caso de existirem ações de acompanhamento aprovadas com datas previstas de
realização que intercetem o período de interrupção e se as mesmas se encontrem em
execução, é exibida uma validação que impede a definição do período de interrupção com
as datas introduzidas;
• Neste caso, as alterações às datas das ações de acompanhamento devem ser efetuadas:
• ou na funcionalidade de registo de execução física;
• ou neste pedido de alteração, selecionando o botão Alterar da Lista de Ações de
Acompanhamento no Separador “Ações de Acompanhamento” do ecrã “Operação”;
• Caso seja necessário transferir as datas previstas para as ações de acompanhamento para um
ano civil diferente do aprovado, deve ser selecionado o motivo “Alteração das datas de
realização das ações de acompanhamento entre anos civis”;
• Sempre que houver necessidade de inserir ou eliminar ações de acompanhamento, deve ser
selecionado o motivo “Eliminação/Introdução de Ações de Acompanhamento”.
125

- MOTIVO “ALTERAÇÃO/ELIMINAÇÃO/INSERÇÃO
DE ARMAZÉNS – POLO DE RECEÇÃO”

126
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Alteração/Eliminação/Inserção de Armazéns – Polo de
Receção
• Quando uma entidade coordenadora pretende alterar dados dos
armazéns que lhe estão associados, eliminá-los ou para introduzir
novos armazéns:
• Deve ser selecionado o motivo Alteração/Eliminação/Inserção de
Armazéns – Polo de Receção;
• Ficam editáveis os seguintes ecrãs:
127

Alteração/Eliminação/Inserção de Armazéns – Polo de
Receção
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “POLO DE RECEÇÃO”
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Alteração/Eliminação/Inserção de Armazéns – Polo de
Receção
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “POLO DE RECEÇÃO”

Quando selecionada a opção Inserir ou Alterar

129

Alteração/Eliminação/Inserção de Armazéns – Polo de
Receção
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “POLO DE RECEÇÃO”
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- MOTIVO “ALTERAÇÃO/ELIMINAÇÃO/INSERÇÃO
DE ARMAZÉNS – MEDIADORAS”

131

Alteração/Eliminação/Inserção
Mediadoras

de

Armazéns

–

• Quando uma entidade coordenadora pretende alterar dados dos
armazéns associados a uma entidade mediadora, eliminá-los ou
para introduzir novos armazéns:
• Deve ser selecionado o motivo Alteração/Eliminação/Inserção de
Armazéns – Mediadoras;
• Ficam editáveis os seguintes ecrãs:
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Alteração/Eliminação/Inserção
Mediadoras

de

Armazéns

–

ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “ARMAZÉNS DAS MEDIADORAS”

133

Alteração/Eliminação/Inserção
Mediadoras

de

Armazéns

–

ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “ARMAZÉNS DAS MEDIADORAS”
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Alteração/Eliminação/Inserção
Mediadoras

de

Armazéns

–

ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “ARMAZÉNS DAS MEDIADORAS”

Quando selecionada a opção Inserir ou Alterar

135

Alteração/Eliminação/Inserção
Mediadoras

de

Armazéns

–

ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “ARMAZÉNS DAS MEDIADORAS”

136
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- MOTIVO “ALTERAÇÃO DE DADOS DE CONTACTO
DA(S) ENTIDADE(S) MEDIADORA(S)”

137

Alteração de Dados de Contacto da(s) Entidade(s)
Mediadora(s)
• Quando uma entidade coordenadora pretende alterar os dados de
contacto de uma entidade mediadora:
• Deve ser selecionado o motivo Alteração
da(s) Entidade(s) Mediadora(s);

de Dados de Contacto

• Ficam editáveis os seguintes ecrãs:
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Alteração de Dados de Contacto da(s) Entidade(s)
Mediadora(s)
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “MEDIADORA”
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Alteração de Dados de Contacto da(s) Entidade(s)
Mediadora(s)
ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “MEDIADORA”
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Alteração de Dados de Contacto da(s) Entidade(s)
Mediadora(s)

ECRÃ “ENTIDADES” / SEPARADOR “MEDIADORA”

141

- MOTIVO “ALTERAÇÃO DE DADOS DE CONTACTO
DOS ARMAZÉNS DO POLO DE RECEÇÃO”

142
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Alteração de Dados de Contacto dos Armazéns do Polo
de Receção
• Quando uma entidade coordenadora pretende alterar os dados de
contacto do(s) armazém(ns) do Polo de Receção:
• Deve ser selecionado o motivo Alteração de Dados de Contacto dos
Armazéns do Polo de Receção;
• Ficam editáveis os seguintes ecrãs:

143

Alteração de Dados de Contacto dos Armazéns do
Polo de Receção
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “POLO DE RECEÇÃO”
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Alteração de Dados de Contacto dos Armazéns do
Polo de Receção
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “POLO DE RECEÇÃO”
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Alteração de Dados de Contacto dos Armazéns do
Polo de Receção
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “POLO DE RECEÇÃO”
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- MOTIVO “ALTERAÇÃO DE DADOS DE CONTACTO
DOS

ARMAZÉNS

DA(S)

ENTIDADE(S)

MEDIADORA(S)”

147

Alteração de Dados de Contacto dos Armazéns da(s)
Entidade(s) Mediadora(s)
• Quando uma entidade coordenadora pretende alterar os dados de
contacto do(s) armazém(ns) de uma entidade mediadora:
• Deve ser selecionado o motivo Alteração de Dados de Contacto dos
Armazéns da(s) Entidade(s) Mediadora(s);
• Ficam editáveis os seguintes ecrãs:
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Alteração de Dados de Contacto dos Armazéns da(s)
Entidade(s) Mediadora(s)
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “ARMAZÉNS DAS MEDIADORAS”
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Alteração de Dados de Contacto dos Armazéns da(s)
Entidade(s) Mediadora(s)
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “ARMAZÉNS DAS MEDIADORAS”

150

75

29/01/2019

Alteração de Dados de Contacto dos Armazéns da(s)
Entidade(s) Mediadora(s)
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “ARMAZÉNS DAS MEDIADORAS”

151

Alteração de Dados de Contacto dos Armazéns da(s)
Entidade(s) Mediadora(s)
ECRÃ “ARMAZÉNS” / SEPARADOR “ARMAZÉNS DAS MEDIADORAS”
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- MOTIVO “ALTERAÇÃO NAS DATAS DAS AÇÕES
DE ACOMPANHAMENTO ENTRE ANOS CIVIS”

153

Alteração nas Datas das Ações de Acompanhamento entre
Anos Civis
• Quando uma entidade coordenadora pretende alterar um das datas
(início e/ou fim) previstas para as ações de acompanhamento
aprovadas para um ano civil diferente;
• Deve ser selecionado o motivo Alteração das datas de Inicio/Fim da
Operação;
• Ficam editáveis os seguintes ecrãs:
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Alteração nas Datas das Ações de Acompanhamento entre
Anos Civis
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO”

155

Alteração nas Datas das Ações de Acompanhamento entre
Anos Civis
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO”

Apenas ficam editáveis os campos das datas

156
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Alteração nas Datas das Ações de Acompanhamento entre
Anos Civis
ECRÃ “OPERAÇÃO” / SEPARADOR “AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO”

157

- ECRÃ “RESUMO”

158
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ECRÃ “RESUMO”

159

ECRÃ “RESUMO” (cont.)

160
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ECRÃ “RESUMO” (cont.)
• Aquando do registo e após a submissão do pedido de
alteração, as tabelas relativas aos custos não aparecem
preenchidas, surgindo os valores atualizados nestas
tabelas apenas após a aprovação do pedido de
alteração.

161

- ECRÃ “DOCUMENTOS”

162
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ECRÃ “DOCUMENTOS”
• No ecrã Documentos devem anexar todos os documentos
obrigatórios e/ou necessários à análise do pedido de alteração;
• Exceção:
• Documentos necessários para o apuramento do mérito da
operação;
• Documentação
relevante
para
desempate
entre
candidaturas.
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ECRÃ “DOCUMENTOS” (cont.)
• Sempre que ocorra alguma alteração nas entidades, é obrigatória a
subscrição de um novo protocolo de parceria, que deve ser anexado no
item “Documentos necessários para verificação da existência do protocolo
de parceria”.
• Sem a atualização e submissão de um novo protocolo, o pedido de alteração
não pode ser aprovado.
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ECRÃ “DOCUMENTOS” (cont.)

165

- ECRÃ “SUBMISSÃO”
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ECRÃ “SUBMISSÃO”
• Apenas o superutilizador pode proceder, conforme a função que
cada entidade desenvolve na operação, à validação, présubmissão ou submissão do pedido de alteração.

• A configuração dos ecrãs “Submissão” é diferente caso se trate de:
• Operação desenvolvida por uma única entidade;
• Operação desenvolvida em parceria;
• Se é selecionado o motivo “Substituição de entidade
coordenadora”.
167

- ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas
por uma única entidade
Se não selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas por uma
única entidade
Se não selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

• O superutilizador da entidade coordenadora deve:
1. Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições
apresentadas”;
2. Selecionar o botão Submeter;
3. Sair do pedido de alteração.

169

ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas por uma
única entidade
Se não selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

Entidade coordenadora

1
2
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- ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas
por uma única entidade
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

171

ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas por uma
única entidade
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

• É o superutilizador da entidade coordenadora substituída
que tem que proceder à pré-submissão e à submissão do
pedido de alteração;
• A nova entidade coordenadora apenas valida o formulário.
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas por uma
única entidade
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

• O superutilizador da entidade coordenadora substituída deve:
1. Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições
apresentadas”;
2. Selecionar o botão Pré-Submeter;
3. Sair do pedido de alteração;
4. O SI FEAC envia um mail
coordenadora, para validação.

automático

à

nova

entidade
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas por uma
única entidade
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”
Entidade coordenadora substituída

1
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas por uma
única entidade
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

• O superutilizador da nova coordenadora deve:
1. Entrar no Separador Dados Candidatura da Ficha de Operação para
Consultar o pedido de alteração
2. Selecionar o ecrã Submissão;
3. Validar a checkbox respetiva;
4. Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições
apresentadas”;
5. Selecionar o botão Confirmar;
6. Inserir as credenciais da Autoridade Tributária.
7. O SI FEAC envia um mail automático à entidade coordenadora
substituída a informar que o pedido de alteração já se encontra
validado por todas as entidades parceiras.
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas por uma
única entidade
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”
Nova Entidade Coordenadora

3
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas por uma
única entidade
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”
Nova entidade coordenadora

• 5º. Para validar o pedido de alteração, todas as entidades parceiras devem entrar
no Separador Dados Candidatura da Ficha de Operação para Consultar o pedido
de alteração, selecionar o ecrã Submissão e, conforme ecrã abaixo:
• 5.1. Validar a checkbox respetiva;
• 5.2. Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições apresentadas”;
• 5.3. Selecionar o botão Confirmar.
• 5.4. Inserir as credenciais da Autoridade Tributária;
Atenção:

4
1

O acesso das entidades mediadoras não pode ser efetuado em simultâneo.
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas por uma
única entidade
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

• O superutilizador da entidade coordenadora substituída deve:
1.Entrar novamente no ecrã Submissão em modo “Alterar”;
2.Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições
apresentadas”;
3.Selecionar o botão Submeter;
4.Inserir as credenciais da Autoridade Tributária;
Apenas após o preenchimento destes dados o pedido de alteração
fica efetivamente submetido.
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas por uma
única entidade
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

• 6º. Após a validação do pedido
de alteração
por
todas as entidades parceiras, o
Entidade
coordenadora
substituída
SI FEAC envia um mail automático à entidade coordenadora, de forma a informála que o pedido de alteração já se encontra validado por todas as entidades
parceiras;
• 7º. A entidade coordenadora deve entrar novamente no ecrã Submissão do
Pedido de Alteração em modo “Alterar” e tem que, conforme ecrã abaixo:
• 7.1. Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições apresentadas”;
• 7.2. Selecionar o botão Submeter, e inserir das credenciais da Autoridade
Tributária, sendo que apenas após o preenchimento destes dados o pedido de
alteração fica efetivamente submetido.
6

7

179

- ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas
em parceria
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas em parceria
• A submissão do pedido de alteração é efetuada de forma
faseada:
1. Pré-submissão pela entidade coordenadora;
2. Validação pelas entidades parcerias;
3. Submissão pela entidade coordenadora.

181

- ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas
em parceria
Se não selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas em parceria
Se não selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

• O superutilizador da entidade coordenadora deve:
1. Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições
apresentadas”;
2. Selecionar o botão Pré-Submeter;
3. Sair do pedido de alteração;
4. O SI FEAC envia um mail automático a todas as entidades parceiras
ativas na operação, para validação;
Apenas as entidades mediadoras ativas na parceria validam o
pedido de alteração. As entidades mediadoras substituídas já não
validam o formulário.
183

ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas em parceria
Se não selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”
Entidade coordenadora
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas em parceria
Se não selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

• O superutilizador das entidades parceiras deve:
1. Entrar no Separador Dados Candidatura da Ficha de Operação
para Consultar o pedido de alteração
2. Selecionar o ecrã Submissão;
3. Validar a checkbox respetiva;
4. Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições
apresentadas”;
5. Selecionar o botão Confirmar;
6. Inserir as credenciais da Autoridade Tributária.
7. O SI FEAC envia um mail automático à entidade coordenadora a
informar que o pedido de alteração já se encontra validado por todas
as entidades parceiras.
185

ECRÃ “SUBMISSÃO” ” – Operações desenvolvidas em parceria
Se não selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”
Entidades parceiras

• 5º. Para validar o pedido de alteração, todas as entidades parceiras devem entrar
no Separador Dados Candidatura da Ficha de Operação para Consultar o pedido
de alteração, selecionar o ecrã Submissão e, conforme ecrã abaixo:
• 5.1. Validar a checkbox respetiva;
• 5.2. Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições apresentadas”;
• 5.3. Selecionar o botão Confirmar.
• 5.4. Inserir as credenciais da Autoridade Tributária;
Atenção:

3

O acesso das entidades mediadoras não pode ser efetuado em simultâneo.
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas em parceria
Se não selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”
Entidade parceiras

• 5º. Para validar o pedido de alteração, todas as entidades parceiras devem entrar
no Separador Dados Candidatura da Ficha de Operação para Consultar o pedido
de alteração, selecionar o ecrã Submissão e, conforme ecrã abaixo:
• 5.1. Validar a checkbox respetiva;
• 5.2. Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições apresentadas”;
• 5.3. Selecionar o botão Confirmar.
• 5.4. Inserir as credenciais da Autoridade Tributária;
Atenção:

4
1

O acesso das entidades mediadoras não pode ser efetuado em simultâneo.
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas em parceria
Se não selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

• O superutilizador da entidade coordenadora deve:
1.Entrar novamente no ecrã Submissão em modo “Alterar”;
2.Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições
apresentadas”;
3.Selecionar o botão Submeter;
4.Inserir as credenciais da Autoridade Tributária;
Apenas após o preenchimento destes dados o pedido de alteração
fica efetivamente submetido.
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas em parceria
Se não selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

• 6º. Após a validação do pedidoEntidade
de alteração
por todas as entidades parceiras, o
coordenadora
SI FEAC envia um mail automático à entidade coordenadora, de forma a informála que o pedido de alteração já se encontra validado por todas as entidades
parceiras;
• 7º. A entidade coordenadora deve entrar novamente no ecrã Submissão do
Pedido de Alteração em modo “Alterar” e tem que, conforme ecrã abaixo:
• 7.1. Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições apresentadas”;
• 7.2. Selecionar o botão Submeter, e inserir das credenciais da Autoridade
Tributária, sendo que apenas após o preenchimento destes dados o pedido de
alteração fica efetivamente submetido.
6

7

189

- ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas
em parceria
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas em parceria
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

• É o superutilizador da entidade coordenadora substituída
que tem que proceder à pré-submissão e à submissão do
pedido de alteração;
• A nova entidade coordenadora apenas valida o formulário.

191

ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas em parceria
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

• O superutilizador da entidade coordenadora substituída deve:
1. Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições
apresentadas”;
2. Selecionar o botão Pré-Submeter;
3. Sair do pedido de alteração;
4. O SI FEAC envia um mail automático à nova entidade coordenadora
e a todas as entidades parceiras ativas na operação, para validação;
Apenas as entidades mediadoras ativas na parceria validam o
pedido de alteração. As entidades mediadoras substituídas já não
validam o formulário.
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas em parceria
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

Entidade coordenadora substituída

193

ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas em parceria
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

• O superutilizador da nova coordenadora e das entidades parceiras deve:
1. Entrar no Separador Dados Candidatura da Ficha de Operação para
Consultar o pedido de alteração
2. Selecionar o ecrã Submissão;
3. Validar a checkbox respetiva;
4. Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições
apresentadas”;
5. Selecionar o botão Confirmar;
6. Inserir as credenciais da Autoridade Tributária.
7. O SI FEAC envia um mail automático à entidade coordenadora
substituída a informar que o pedido de alteração já se encontra
validado por todas as entidades parceiras.
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas em parceria
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”
Nova Entidade Coordenadora

3
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ECRÃ “SUBMISSÃO” ” – Operações desenvolvidas em parceria
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”
Entidades parceiras

• 5º. Para validar o pedido de alteração, todas as entidades parceiras devem entrar
no Separador Dados Candidatura da Ficha de Operação para Consultar o pedido
de alteração, selecionar o ecrã Submissão e, conforme ecrã abaixo:
• 5.1. Validar a checkbox respetiva;
• 5.2. Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições apresentadas”;
• 5.3. Selecionar o botão Confirmar.
• 5.4. Inserir as credenciais da Autoridade Tributária;
Atenção:

3

O acesso das entidades mediadoras não pode ser efetuado em simultâneo.
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas em parceria
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”
Nova entidade coordenadora e Entidades parceiras

• 5º. Para validar o pedido de alteração, todas as entidades parceiras devem entrar
no Separador Dados Candidatura da Ficha de Operação para Consultar o pedido
de alteração, selecionar o ecrã Submissão e, conforme ecrã abaixo:
• 5.1. Validar a checkbox respetiva;
• 5.2. Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições apresentadas”;
• 5.3. Selecionar o botão Confirmar.
• 5.4. Inserir as credenciais da Autoridade Tributária;
Atenção:

4
1

O acesso das entidades mediadoras não pode ser efetuado em simultâneo.
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas em parceria
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

• O superutilizador da entidade coordenadora deve:
1.Entrar novamente no ecrã Submissão em modo “Alterar”;
2.Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições
apresentadas”;
3.Selecionar o botão Submeter;
4.Inserir as credenciais da Autoridade Tributária;
Apenas após o preenchimento destes dados o pedido de alteração
fica efetivamente submetido.
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ECRÃ “SUBMISSÃO” – Operações desenvolvidas em parceria
Se selecionado o motivo “Substituição de entidade coordenadora”

Entidade coordenadora substituída

• 6º. Após a validação do pedido de alteração por todas as entidades parceiras, o
SI FEAC envia um mail automático à entidade coordenadora, de forma a informála que o pedido de alteração já se encontra validado por todas as entidades
parceiras;
• 7º. A entidade coordenadora deve entrar novamente no ecrã Submissão do
Pedido de Alteração em modo “Alterar” e tem que, conforme ecrã abaixo:
• 7.1. Selecionar a checkbox “Confirmo a aceitação das condições apresentadas”;
• 7.2. Selecionar o botão Submeter, e inserir das credenciais da Autoridade
Tributária, sendo que apenas após o preenchimento destes dados o pedido de
alteração fica efetivamente submetido.
6

7

199

ECRÃ “SUBMISSÃO” - Confirmação
• Após a submissão, surge o ecrã que exibe uma mensagem
com a indicação que o pedido de alteração foi submetido
com sucesso.
• O estado do pedido de alteração é atualizado para
“Submetido”.
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ECRÃ “SUBMISSÃO” - Confirmação

201

- Análise dos Pedidos de Alteração no SI FEAC
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PA - Pedido de Documentação Adicional
• Em sede de análise do pedido de alteração, o ISS pode solicitar
elementos adicionais;
• O pedido de elementos é enviado, via ofício, com conhecimento ao
email do responsável da candidatura da entidade coordenadora;
• Prazo para resposta: 10 dias úteis;
• Após o envio do mail, o pedido de elementos surge igualmente no
Separador

Dados

Candidatura

da

Ficha

de

Operação,

designadamente na Tabela “Pedidos de Doc. Adicional”.
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PA - Pedido de Documentação Adicional

Consultar ou responder
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PA - Pedido de Documentação Adicional
• O botão

apenas está disponível para a entidade coordenadora e

caso ainda não tenha sido carregado qualquer documento de resposta;
• Apenas

o

superutilizador

da

entidade

coordenadora

pode

responder ao pedido de elementos.
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PA - Pedido de Documentação Adicional

Upload do documento
de resposta ao pedido
de elementos
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Acesso à análise do PA
• Após a análise, no Separador Dados Candidatura da
Ficha de Operação, designadamente na Tabela “Dados
Análise”, a entidade coordenadora pode:
- Consultar as propostas de decisão;
- Consultar as notificações emitidas
- Responder em sede de audiência prévia.
207

Acesso à análise do PA

Consultar ou responder
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Acesso à análise do PA
Consultar ou responder
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Acesso à análise do PA
• As notificações emitidas em sede de “Audiência Prévia” e
“Decisão” sobre os pedidos de alteração podem também
ser consultadas no Separador Dados Candidatura da
Ficha de Operação, na Tabela “Documentos”.
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- Pedidos de Alteração Automáticos

211

Pedidos de Alteração Automáticos
• Sempre que no âmbito da execução da Tipologia de Aquisição de
géneros alimentares se verifiquem alterações aos contratos,
cessação de contratos e/ou celebração de novos contratos, que
resultem em alterações:
- No número de embalagens individuais a fornecer ao ISS;
- Nos valores de aquisição dos produtos, com base nos quais foi
calculado o financiamento aprovado para as operações;
• O SI FEAC gera pedidos de alteração automáticos em todas as
operações da Tipologia 1.2.1 do PO APMC abrangidas por estas
alterações.
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Pedidos de Alteração Automáticos
• Os pedidos de alteração automáticos têm impacto ao nível do
montante financeiro aprovado para cada operação da Tipologia
1.2.1, que conforme as alterações que se venham a registar nos
contratos, pode aumentar ou diminuir;
• Quando o SI FEAC gera um pedido de alteração automático, a
entidade coordenadora é notificada, via ofício, com
conhecimento para o email do responsável da candidatura;
• O pedido de alteração automático surge, para consulta, no
Separador Dados Candidatura da Ficha de Operação, na Tabela
“Dados Análise”.
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Pedidos de Alteração Automáticos

Consultar ou responder
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Atualizações ao Manual de Apoio à Execução das Operações
da TO 1.2.1

FIM
OBRIGADA!
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