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Orientação Técnica Geral nº2/2015  



1. Enquadramento 

 Registo obrigatório no SIIFAP  e no balcão do beneficiário do PDR (email 

obrigatório); 

 Formulário WEB Pré-Preenchido; 

 Acesso a Entidades Consultoras; 

 Submissão on-line e segura de candidaturas; 

 Minimização de dados a preencher; 

 Minimizar os erros na submissão de candidaturas; 

 Melhorar a comunicação. 

 

 

• Objetivos na criação deste sistema 
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1. Enquadramento 

Funcionalidades 

• Registo 

• Gestão de utilizadores 

• Gestão de documentos 

• Relação beneficiário – Consultor 

• Sincronização de dados com SIIFAP 

• Submissão de candidaturas 

• Formulários de candidatura; 

• Gestão de candidaturas; 

• Candidaturas transitadas 

• Ciclo de vida da candidatura; 

• Comunicação; 

• Segurança – Certificados Digitais; 

 

 

 

Canal de contacto entre AG e Beneficiários 
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2. Submissão de Candidatura 

2.1. Registo no Balcão do Beneficiário 

 

• Os candidatos devem efetuar previamente o seu registo no organismo 

pagador, Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP, IP), 

enquanto beneficiário e no BB do PDR 2020. 
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2. Submissão de Candidatura 

2.2. Submissão de candidaturas: 

 

1. A submissão da candidatura efetua-se através de formulário eletrónico 

disponível no Portugal 2020, em www.portugal2020.pt  e no portal do PDR 

2020, em www.pdr-2020.pt, o qual é rececionado no BB até à hora limite 

fixada no anúncio de abertura. 

2. A entidade consultora registada pode efetuar uma pré-submissão da 

candidatura, da qual o beneficiário é notificado, por via eletrónica, para 

proceder à sua validação. 

3. A candidatura só pode ser submetida pelo beneficiário. 

4. Quando submete a candidatura o beneficiário recebe, por via eletrónica, a 

confirmação da sua receção, com a identificação do respetivo número; 
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2. Submissão de Candidatura 

2.2. Submissão de candidaturas: 

 

5. Todas as notificações, bem como a disponibilização de informação, relativas 

ao processo de candidatura são efetuadas através da área reservada do 

beneficiário no BB, em www.pdr-2020.pt; 

6. A notificação considera-se efetuada com o acesso ao BB; 

7. Em caso de ausência de acesso ao BB a notificação considera-se efetuada no 

vigésimo quinto dia posterior ao seu envio. 
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3. Condicionantes ao termo de aceitação: 

A decisão de aprovação do financiamento pode ser condicionada ao cumprimento de 

determinadas obrigações por parte do beneficiário, quando existam o beneficiário: 

1. È notificado a cumprir as condicionantes, no prazo de 5 dias úteis, a contar 

da sua receção; 

2. Pode solicitar ao gestor do OG do GAL a prorrogação mais 5 dias, mediante 

justificação, nomeadamente quando o cumprimento das obrigações esteja 

pendente da emissão de documentos por terceiros; 

3. Caso o beneficiário não cumpra as referidas obrigações no prazo estabelecido, 

ou não apresente pedido de prorrogação desse prazo, a candidatura é 

anulada; 

4. A anulação da candidatura é notificada ao beneficiário por via eletrónica. 

 

 

2. Submissão de Candidatura 
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2. Submissão de Candidatura 



3.1. No decurso do período de candidaturas: 

 

 Deve proceder à sua edição e voltar a submetê-la.  

 

Esta alteração corresponde, para todos os efeitos, a uma nova candidatura, 

nomeadamente quanto à data da sua submissão. 
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3. Alteração de Candidatura 
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3.2. Após o encerramento do período de candidatura: 

Apenas serão aceites as seguintes alterações: 

i.  De contactos, em caso de engano na introdução inicial ou posterior 

alteração; 

ii. Correções de erros manifestos 

 (Nestas situações o beneficiário deve apresentar um pedido para 

correção do erro devidamente fundamentado, que será objeto de 

análise e decisão pelo gestor ou OG do GAL); 

iii. Transmissão de Titularidade 

 

 

 

 

3. Alteração de Candidatura 
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1. Pode fazê-lo em qualquer fase do processo; 

2. O pedido é efetuado através do BB; 

3. O beneficiário é notificado, por via eletrónica, da receção e aceitação da 

desistência, momento a partir do qual a mesma produz os seus efeitos. 

4. Os projetos cuja desistência ocorra após a notificação da decisão favorável, 

não podem ser apresentados em novas candidaturas ao PDR2020 com o mesmo 

objeto. 

 

 

 

 

 

3. Desistência de Candidatura 



Relação Beneficiário Consultor 

Relação Beneficiário - Consultor 
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Beneficiário  

Delega 

Consultor 

Aceita 

Consultor Pré- 

Submete 

Candidatura 

Beneficiário 

Submete 

Candidatura 
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Passos da Candidatura 

Decisão e Hierarquização 

pelo OG do GAL 

Validação e Distribuição 

Submissão 
Comprovativo de 

 Submissão 

Análise Técnica 

E-mail informativo de entrada em 

análise 

Emissão de Parecer Notificação de Audiência Prévia: 

Desfavorável / Favorável 

Notificação da decisão de aprovação e 

publicação da lista final hierarquizada dos 

projetos aprovados (1) Supervisão da Gestora 

IFAP – Emissão do Termo de Aceitação 60 dias 

35 dias 

(1) O GAL dispõe 5 dias para 

enviar a notificação  

15 dias 



 

OBRIGADO 


