SI FEAC
Preenchimento do Template
Destinatários
Execução Física TO 1.2

POAPMC

Requisitos para preenchimento do template
Campo

Formato esperado/

Validação e respetivo significado

Obrigatoriedade
NISS do Titular

Num (Máx. 11)
Campo

de

obrigatório

O campo 'NISS do Titular' não
preenchimento corresponde a um valor numérico
com

11

dígitos

(O

formato

esperado não se encontra correto);
O campo 'NISS do Titular' é de
preenchimento

obrigatório

(O

campo ‘NISS’ não se encontra
preenchido);
O campo 'NISS do Titular' não é
válido (corresponde a um número
com 11 dígitos, mas não respeita o
algoritmo de validação).
Nº de Pessoas do Num (Máx. 9)

O Nº de elementos do agregado

agregado familiar

familiar tem de ser superior a 0;

Num superior a 0
Campo

de

obrigatório

preenchimento O campo 'Nº de Pessoas do
Agregado Familiar' não pode ser
superior a 999999999 (O formato
esperado não se encontra correto);
O campo 'Nº de Pessoas do
Agregado

Familiar'

preenchimento

é

obrigatório

de
(o

campo ‘Nº de Pessoa do agregado
familiar’

não

se

encontra

preenchido).
Telefone

Num (Máx. 9)
Campo

de

obrigatório

O

campo

'Telefone'

não

preenchimento corresponde a um valor numérico
com 9 dígitos (O formato esperado
não se encontra correto);
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Campo

Formato esperado/

Validação e respetivo significado

Obrigatoriedade
O

campo

'Telefone'

preenchimento

é

de

obrigatório

(O

campo ‘Telefone’ não se encontra
preenchido).
Endereço

Texto livre até a um máximo de O campo 'Endereço' tem um
100 caracteres
Campo

número de caracteres superior ao

de

preenchimento permitido

obrigatório

(100)

(O

formato

esperado não se encontra correto);
O

campo

'Endereço'

preenchimento

é

de

obrigatório

(O

campo ‘Endereço’ não se encontra
preenchido).
Código Postal

O código postal corresponde aos O campo ‘Código Postal’ não
primeiros

4

dígitos.

Estes corresponde a um valor numérico

antecedem os 3 dígitos da com 4 dígitos (O formato esperado
unidade funcional.
Campo

de

não se encontra correto);

preenchimento O campo 'Código Postal' é de

obrigatório

preenchimento

obrigatório

(O

campo ‘Código Postal’ não se
encontra preenchido)
Unidade Funcional

A

unidade

corresponde

funcional O campo ‘Unidade Funcional’ não

aos

últimos

3 corresponde a um valor numérico

dígitos que são introduzidos com 3 dígitos (O formato esperado
após os quatro dígitos do código não se encontra correto);
postal.
Campo

O campo 'Código Postal' é de
de

obrigatório

preenchimento preenchimento

obrigatório

(O

campo ‘Unidade Funcional’ não se
encontra preenchido)

Código

Postal

e O código postal corresponde aos A combinação Código Postal -
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Campo

Formato esperado/

Validação e respetivo significado

Obrigatoriedade
Unidade Funcional

primeiros 4 dígitos e a unidade Unidade Funcional não é válida (a
funcional

corresponde

aos combinação

últimos 3 dígitos.

não

se

encontra

parametrizado no Balcão 2020)

Para ser válido o conjunto
Código

Postal

e

Unidade

Funcional tem de estar definido
no Balcão 2020.

Nota: O Template disponibiliza todas as células formatadas como “Texto”, não devendo o
formato ser alterado. Aquando da importação o SIFEAC valida se em cada célula a informação
respeita o formato esperado, a obrigatoriedade e as outras condições definidas (as condições
podem ser consultadas em formato de validação na coluna “Validação e respetivo significado”
da tabela acima).

Exemplo de preenchimento do Template
NISS do

Nº de Pessoas

Titular

do Agregado

Telefone

Endereço

Código

Unidade

Postal

Funcional

Familiar

(Últimos 3
dígitos do
código
Postal)

12345678912

8

211234567

Rua D. Leonor,

1600

686

nº 39, 12ª Esq.

Quando se obtém o template verifica-se que o formato das células é “Texto”, no entanto, se
for introduzido por exemplo no campo “NISS” um formato diferente (ex. “Geral” ou “Número”)
a importação não é realizada com sucesso. Depois de registados todos os dados no template o
utilizador deve certificar-se que o formato das células é “Texto”.
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