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Termo de Aceitação 



1. Enquadramento 

 Designa os Programas de Desenvolvimento Rural PDR 2020 (continente); 

PRORURAL+; PRODERAM 2020 e Programa Operacional Mar 2020; 

 A aceitação da decisão é efetuada mediante assinatura de termo de 

aceitação pelo beneficiário, ou celebração de contrato quando previsto na 

regulamentação específica; 

 Princípio da desmaterialização – submissão da documentação por via 

eletrónica e informações disponibilizadas na área reservada do portal. 

 

 

 

• Decreto – Lei nº 159/2014 de 27 de outubro 
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2. Emissão do Termo de Aceitação 

É o compromisso, subscrito pelo beneficiário, em 

papel ou em suporte digital, de execução de uma 

operação em concreto, nos termos e condições 

definidos na decisão de aprovação adotada no âmbito 

de um PO ou PDR e na legislação europeia e nacional 

aplicável, designadamente quanto às obrigações dele 

decorrentes e das consequências por incumprimento.  

  

Termo de Aceitação 
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2. Emissão do Termo de Aceitação 

Disponibilização do termo de aceitação 

 A Autoridade de Gestão, após comunicação da decisão de aprovação, envia os 

dados da operação aprovada para o sistema de informação do IFAP via webservice; 

 O IFAP efetua tranches de contratação para abranger o universo das operações 

submetidas e disponibilizar os termos de aceitação, bem como para selecionar 

operações para controlo de qualidade, mediante uma % definida. 

 



 É enviada uma notificação por e-mail ao beneficiário informando da 

disponibilização do termo de aceitação e do prazo para assinatura; 

 Será ainda periodicamente enviado um SMS aos beneficiários com termo de 

aceitação disponível e que ainda não tenham efetuado a sua aceitação; 

 O termo de aceitação fica disponível no ponto de menu do beneficiário “O Meu 

Processo/Apoios ao Investimento”. 

 

 

 

 

Disponibilização do termo de aceitação 

2. Emissão do Termo de Aceitação 
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3. Assinatura do Termo de Aceitação 

 O beneficiário acede ao termo de aceitação em “O Meu Processo/Apoios ao 

Investimento/Desenvolvimento Rural e Pescas (2020)”:  

 

 

 

 

 

Acesso ao termo de aceitação 



3. Assinatura do Termo de Aceitação 
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 Ao fazer “procurar” o beneficiário visualiza a linha do termo de aceitação 

gerado: 

 

 

 

 

Acesso ao termo de aceitação 



3. Assinatura do Termo de Aceitação 
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 Seleciona a conta bancária (NIB) que pretende para a operação: 

 

 

 

 

Associação da conta bancária  



3. Assinatura do Termo de Aceitação 
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 Imprime/visualiza o termo de aceitação para leitura prévia: 

 

 

 

 

Visualização do termo de aceitação 



3. Assinatura do Termo de Aceitação 
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 Assina e submete o termo de aceitação: 

 

 

 

 

 Emitida a mensagem de submissão com sucesso do termo de aceitação 

 

 

 

 

Assinatura do termo de aceitação 



3. Assinatura do Termo de Aceitação 
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 O termo de aceitação passa ao estado de assinado: 

 

 

 

 

Consulta/impressão do termo de aceitação assinado 



3. Assinatura do Termo de Aceitação 
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Consulta/impressão do termo de aceitação assinado 

 O termo de aceitação assinado, disponível para consulta ou impressão, 

apresenta a data e a assinatura do beneficiário: 
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Pedido de Pagamento 
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1. Introdução 

 Recolha de documentos de despesa dissociada da formalização do pedido de 

pagamento; 

 Novas funcionalidades na recolha dos documentos de despesa: carregamento e 

exportação dos dados em ficheiro; registo único dos documentos de despesa 

imputados a várias operações e registo único dos procedimentos de contratação 

pública no módulo de recolha; 

 Processo digital, completamente desmaterializado; 

 Documentos anexos no próprio módulo de recolha de documentos de despesa e  

no formulário do pedido de pagamento; 

 

 

Pedido de Pagamento 
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1. Introdução 

 Apenas são aceites despesas efetivamente realizadas e pagas (por transferência 

bancária, débito em conta ou cheque); 

 È necessário anexar todos os comprovativos de pagamento (estrato bancário); 

 Pode ser apresentado um pedido de pagamento a título de adiantamento sobre o 

valor do investimento, no máximo até 50% da despesa pública aprovada, 

mediante a constituição de garantia a favor do IFAP, I.P:, correspondente a 100% 

do montante do adiantamento; 

 O pagamento é proporcional à realização do investimento elegível, devendo o 

montante da última prestação representar, pelo menos, 20% da despesa total 

elegível da operação; 

 

 

Pedido de Pagamento 
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1. Introdução 

 Podem ser submetidos até 4 pedidos de pagamento (não inclui o pedido de 

pagamento a título de adiantamento); 

 O último pedido de pagamento deve ser submetido no prazo máximo de 90 dias 

a contar da data de conclusão do investimento, sob pena do seu indeferimento; 

 No ano de encerramento do PDR 2020, o último pedido de pagamento deve ser 

submetido até seis meses antes da respetiva data de encerramento.  

 

 

 

 

 

Pedido de Pagamento 



 O acesso ao formulário on-line do pedido de pagamento, está disponível, para o 

beneficiário registado, na área reservada do portal do IFAP.  
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2. Acesso ao Pedido de Pagamento 

 

 

Acesso ao Pedido de Pagamento 
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2. Acesso ao Pedido de Pagamento 

Acesso ao Pedido de Pagamento 

Acionando o link iDigital acede-se a:  

“O Meu Processo/Apoios ao Investimento/Desenvolvimento Rural e Pescas 

(2020)”:  
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3. Recolha de Documentos de Despesa 

Recolha de Documentos de Despesa 

 Nesta página é possível ao beneficiário, a todo o tempo, registar documentos de 

despesa, independentemente da existência ou não de um pedido de pagamento 

já formalizado.  

 A pesquisa de beneficiário faz-se por NIF ou NIFAP, acionando o campo 

Procurar:  
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3. Recolha de Documentos de Despesa 

Recolha de Documentos de Despesa 

 A página de recolha de documentos de despesa, integra os seguintes separadores: 
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3. Recolha de Documentos de Despesa 

Recolha de Documentos de Despesa 

 No separador “Documentos de Despesa” pode-se proceder ao carregamento dos 

documentos através de ficheiro Excel (formato CSV); 

 O campo “Ajuda” deste separador, dá indicação quanto aos procedimentos a 

adotar. 

 

 



Carregamento dos documentos através de ficheiro Excel (formato CSV) 
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3. Recolha de Documentos de Despesa 

 O sistema emite a mensagem de carregamento com sucesso; 

 As linhas dos documentos fica disponível, apresentando a rosa as linhas não 

validadas ou com erros: 
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3. Recolha de Documentos de Despesa 

 Carregamento direto na aplicação dos documentos de despesa inicia-se, 

adicionando o botão “Editar”; 

 As linhas para registo são geradas acionando o botão + e podem ser criadas 

tantas quantos os modos de pagamento a inserir: 

 

 

Separador Documentos de Despesa 
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3. Recolha de Documentos de Despesa 

 Carregamento direto na aplicação – preenchimento dos campos: 

 

Separador Documentos de Despesa 
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3. Recolha de Documentos de Despesa 

 È obrigatório anexar documentos de despesa digitalizados (fatura, recibo, guia 

de remessa, nota de débito ou nota de crédito) acionado o botão: 

 

Separador Documentos de Despesa 
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3. Recolha de Documentos de Despesa 

Separador Documentos de Despesa 

 Para visualizar os detalhes dos documentos de despesa, aciona-se o link NIF: 
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3. Recolha de Documentos de Despesa 

Separador Documentos de Despesa 

 Validação dos documentos de despesa faz-se acionando o correspondente botão; 

 O sistema emite mensagem de validação e os erros e avisos podem ser 

verificados: 
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3. Recolha de Documentos de Despesa 

 Validação dos documentos de despesa – enquanto não estiver registada a 

associação do modo de pagamento ao documento de despesa, terá pelo menos o 

seguinte aviso: 

 

 

Separador Documentos de Despesa 



3. Recolha de Documentos de Despesa 
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 Exportação dos dados para ficheiro Excel 

 

Separador Documentos de Despesa 



3. Recolha de Documentos de Despesa 
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 O carregamento dos modos de pagamento no sistema, pode ser efetuado a partir 

de ficheiro Excel (Formato CSV): 

 

 

Separador Modos de Pagamento 



3. Recolha de Documentos de Despesa 
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 O Sucesso do carregamento verifica-se pela mensagem emitida pelo sistema e 

validação dos dados pela cor das linhas de registo: 

 

 

Separador Modos de Pagamento 



3. Recolha de Documentos de Despesa 
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 Criação dos modos de pagamento através de criação de linha de registo: 

 

 

Separador Modos de Pagamento 



3. Recolha de Documentos de Despesa 

ADRAT

 Enquanto o modo de pagamento não estiver associado a qualquer documento de 

despesa, o valor total do modo de pagamento apresenta-se na coluna Por 

Associar: 

 

 

Separador Modos de Pagamento 



3. Recolha de Documentos de Despesa 
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 A opção “Incrementar” permite o carregamento na aplicação de modos de 

pagamento distintos, mas que tem o mesmo número: 

 

 

Separador Modos de Pagamento 



3. Recolha de Documentos de Despesa 
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 Anexar modos de pagamento digitalizados (modo de pagamento, extrato 

bancário e registo contabilístico)  

 

Separador Modos de Pagamento 



3. Recolha de Documentos de Despesa 
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 A associação dos documentos de pagamento aos documentos de despesa é feita 

do seguinte modo: com a informação previamente guardada (deve ter o botão 

Editar visível) e sem ativar o “Editar”, clica no “Nº do Modo de Pagamento” que 

pretende afetar ao documento de despesa. 

 

Separador Modos de Pagamento – Associação dos modos de 

pagamento aos documentos de despesa 



3. Recolha de Documentos de Despesa 
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 A aplicação abre um novo ecrã para registar a(s) linha(s) de associação ao(s) 

documento(s) de despesa, com referência ao modo de pagamento selecionado. 

 Clicando símbolo + adiciona linhas; 

 

Separador Modos de Pagamento – Associação dos modos de 

pagamento aos documentos de despesa 



3. Recolha de Documentos de Despesa 
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 A linha criada já contém por defeito os campos relativos ao modo de pagamento; 

 De seguida deve indicar qual o documento de despesa que foi pago, parcial ou totalmente, 

no campo “Valor a Pagar (c/IVA)” preenche o valor que paga a despesa; 

 No campo “Nº Lan Reg Contab.” deve colocar o lançamento correspondente ao modo de 

pagamento a classe  2 do SNC, no caso de não dispor de contabilidade organizada deverá 

colocar 1. 

Separador Modos de Pagamento – Associação dos modos de 

pagamento aos documentos de despesa 



3. Recolha de Documentos de Despesa 
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 Validar os modos de pagamento: 

 Valida todos os registos efetuados até ao momento (documentos de             

despesa, detalhes dos documentos de despesa, modos de pagamento e 

associação dos modos de pagamento às faturas).  

 As linhas brancas não têm erros e as linhas a rosa indicam a existência de erros 

ou falhas de preenchimento com informação dos erros no botão no início da 

linha: 

 

 

 

 

Separador Modos de Pagamento 



3. Recolha de Documentos de Despesa 
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 Separador a preencher quando existem documentos de despesa abrangidos por 

procedimentos de contratação pública, com prévia indicação na linha do 

documento de despesa.  

 

Separador Contratação Pública 



3. Recolha de Documentos de Despesa 
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 Este separador destina-se a afetar os documentos de despesa e respetivos 

detalhes à operação ou operações no âmbito das quais essas despesas foram 

aprovadas.  

 Só podem ser associados a uma operação documentos de despesa que se 

encontrem válidos (sem erros ou falhas de preenchimento) e totalmente pagos. 

 

Separador Associação Operação 



3. Recolha de Documentos de Despesa 
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 Seleciona-se a linha de detalhe do documento de despesa que pretende afetar à 

operação: 

 Em seguida seleciona a rubrica aprovada da operação na qual a despesa se 

insere: 

 No campo rubrica proposta – só é preenchido em situações especiais, quando o 

documento de despesa se enquadra em rubrica diferente da inicialmente 

aprovada.  

 

Separador Associação Operação 



3. Recolha de Documentos de Despesa 
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Separador Associação Operação 

 Sempre que efetue alguma alteração quer na rúbrica de investimento quer 

tenha havido uma adaptação/alteração ao investimento aprovado terá que 

preencher o campo “Justificação Adaptação/Alteração”. 

 Exemplos: 

• Proposta de enquadramento de uma despesa numa rubrica diferente da 

inicialmente aprovada 

• Aquisição de um equipamento similar ao aprovado, mas de marca 

diferente;  

• etc. 

 

 



3. Recolha de Documentos de Despesa 

ADRAT

 A informação constante neste separador é de consulta e não editável. O 

separador é composto por cinco quadros informativos, de apoio ao registo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separador Dados Complementares 



4. Formalização 
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Formalização/Consulta Pedido de Pagamento 



4. Formalização 
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 Obtém a lista de operações com termo de aceitação assinado: 

 

Formalização/Consulta Pedido de Pagamento 



4. Formalização 
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 O formulário de pedido de pagamento é composto por 6 separadores: 

 

 Com a ação de criar, entra no primeiro separador do formulário: 

 

 

 

Formulário do Pedido de Pagamento 



4. Formalização 
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 Depois de criar, o utilizador tem de confirmar, após leitura, que tomou 

conhecimento das informações e regras a observar: 

 

 Depois Guarda, e com esta ação o pedido de pagamento é criado e apresenta o 

estado “inicial”. 

Formalização do Pedido de Pagamento  



4. Formalização 
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Formalização do Pedido de Pagamento  



4. Formalização 
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 Este separador é informativo e não editável. Contém dados sobre o objetivo da 

operação e datas da candidatura. 

 

 

 

Separador Dados da Candidatura 



4. Formalização 
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 Seleciona o tipo de pagamento que se vai apresentar, de uma lista de tipos 

possíveis: 

 

Separador Tipo de Pedido 



4. Formalização 
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Separador Tipo de Pedido 

 No caso de pedido de pagamento de despesa, os valores apresentados são 

preenchidos automaticamente e correspondem ao total do valor de investimento 

e elegível associados à operação no módulo de “Recolha de Documentos de 

Despesa” e que não tenham sido incluídos em pedidos de pagamento anteriores. 

 



4. Formalização 

ADRAT

Separador Tipo de Pedido 

 O montante de despesa apresentado, conforme os casos, a despesa apresentada 

pode ser utilizada para efeito de reembolso ou para regularização de 

adiantamento já pago. O campo surge por defeito com a indicação de que não 

se aplica a regularização de adiantamento, caso a despesa se destine a 

regularizar parcial ou totalmente o adiantamento deve ser alterado o indicador 

para sim: 

 



4. Formalização 
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 Adicionalmente, este separador inclui um contador que indica o número de 

pedidos de pagamento já submetidos e o número de pedidos que pode ainda 

submeter, tendo em atenção o limite de número de pedidos de pagamento 

estabelecido no regulamento de aplicação da medida. 

Separador Tipo de Pedido 



4. Formalização 
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 Este separador tem por objetivo recolher informação sobre os resultados da 

operação em matéria de metas e outros indicadores a atingir e sobre o 

cumprimento de condicionantes estabelecidas na aprovação.  

 

Separador Indicadores, Metas e Condicionantes 



4. Formalização 
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Indicadores, Metas e Condicionantes 

 Inclui também campos de texto para sintetizar a forma como a operação 

decorreu até ao momento e inscrever como foi publicitado o apoio concedido. 

 



4. Formalização 
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Indicadores, Metas e Condicionantes 

 No caso de existirem condicionantes de aprovação, deve ser dada indicação do 

seu cumprimento, dentro da fase prevista para a sua aplicação, e anexar 

documentação comprovativa. 
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4. Formalização 

 O separador de “Controlo Documental” exibe uma lista de documentos 

parametrizados por medida, mas também pode(m) ser listado(s) pelo utilizador 

outro(s) documento(s) se necessário. 

Controlo Documental 



4. Formalização 
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Controlo Documental - Declarações 

 O beneficiário tem ainda de assinalar obrigatoriamente as seguintes 

declarações: 

 



4. Formalização 
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 Neste separador são listados os erros de preenchimento e avisos, após clicar no 

botão “Validar”: 

 

 

 

Erros/Avisos 



5. Submissão 

ADRAT

 Confirmação da submissão: 

 

  

 

 

 

 

Submeter o pedido de pagamento 



6. Visualização/Impressão 
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 Pode visualizar e imprimir o pedido de pagamento em formato pdf, através do 

botão “Imprimir”. No entanto, tratando-se de um processo completamente 

desmaterializado, a impressão não é necessária. 

 

 

 

 

 

 

 

Formulário em pdf 



7. Prevenção de erros 
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Prevenção de erros na realização de pedidos de pagamento 

A identificação de beneficiário junto do IFAP deve estar atualizada 

NIB atualizado 

Os pagamentos no âmbito dos projetos de investimento devem ser efetuados, preferencialmente, por 

transferência bancária 

Não são permitidos pagamentos a fornecedores em numerário 

As despesas devem encontrar-se integralmente pagas 

O fluxo financeiro do pagamento deve ser evidenciado por extrato bancário 

A faturação deve ser emitida em nome do beneficiário 

As transferências de titularidade devem ser realizadas anteriormente à submissão de pedidos de 

pagamento dos projetos 



 

OBRIGADO 


