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1. ENQUADRAMENTO 

O conflito Rússia-Ucrânia, iniciado em final de fevereiro, agravou a tendência de 

desequilíbrio de mercado, com destaque para os aumentos generalizados de preços e 

disponibilidade das matérias-primas (caso dos cereais e óleo de girassol), situação que se 

reflete na disponibilidade de fertilizantes e, em particular, no agravamento dos custos de 

energia, a que acresce também um problema de abastecimento. 

Neste quadro de incerteza, a União Europeia definiu medidas de apoio para resposta, entre 

as quais a Ajuda excecional de adaptação dos produtores dos setores agrícolas, ao abrigo 

do Regulamento Delegado nº 2022/467, de 23 de março e a Medida temporária e 

excecional de apoio no âmbito do FEADER. A implementação nacional destes 

instrumentos é efetuada no contexto global, complementar e de eficácia entre ambos. 

O referido Regulamento prevê a adoção deste apoio excecional, em resposta aos efeitos 

da invasão da Ucrânia nos mercados agrícolas, fazendo depender a atribuição do apoio a 

agricultores que estejam envolvidos em uma ou mais atividades orientadas para os 

seguintes objetivos: 

 Economia circular; 

 Gestão de nutrientes; 

 Utilização eficiente dos recursos; 

 Métodos de produção respeitadores do ambiente e do clima. 

Assim, em face da perda de destinos de exportação sofrida pelo setor hortofrutícola, é 

oportuno direcionar parte do apoio para compensar a necessidade de ajustamentos da 

oferta no mercado, que implicou uma maior necessidade de recurso a medidas de gestão 

de crises, mais concretamente de retiradas de mercado destinadas a distribuição gratuita, 

por parte das Organizações de Produtores (OP), nos Programas Operacionais de apoio a 

este setor. 

Estas retiradas tiveram impacto ao nível do fortalecimento do abastecimento alimentar e 

da prevenção do desperdício, por falta de escoamento dos produtos alimentares. No 

entanto, implicam uma menor disponibilidade de financiamento para outras tipologias de 

despesa dos Programas Operacionais, que importa compensar através deste apoio, de 

modo a habilitar as OP a assegurar compromissos assumidos de investimento. 
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1.1 Setores agrícolas elegíveis ao apoio  

Os apoios previstos são aplicáveis aos seguintes setores agrícolas: 

 Bovinos de carne; 

 Ovinos ou caprinos; 

 Hortofrutícola; 

 Cereais (processamento pós-colheita – secagem); 

 Culturas arvenses, hortícolas, pomares, vinha e olival. 

  

2.  OBJETIVO 

O presente Manual tem como objetivo auxiliar todos os candidatos interessados e entidades 

reconhecidas, que cumpram os critérios de elegibilidade e os requisitos adicionais de 

elegibilidade para o(s) setor(es) a que se candidatam, no registo, preenchimento e submissão 

do respetivo formulário de candidatura à medida excecional. 

São apresentadas as funcionalidades relativas a:  

 Registo no Portal; 

 Acesso ao formulário;  

 Criação e recolha da informação, nos diversos separadores;  

 Submissão do formulário. 

As regras e critérios de elegibilidade estão vertidos na Portaria nº 294/2022 de 12 de dezembro, 

e demais regulamentação comunitária. Nestes termos, em caso de dúvida, prevalece a redação 

dos diplomas legais, sobre o conteúdo do presente manual. 

 

3.  REGISTO NO PORTAL 

O formulário Medida Excecional de Crise - Animais, Culturas e OP Setor Hortofrutícola e 

Cereais (MECAA) é submetido de forma “Desmaterializada”, pelo que, no ato da 

submissão, o mesmo tem de ser autenticado, através da introdução da palavra-passe do 

beneficiário. 
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Previamente à apresentação da candidatura, os interessados devem preencher e manter 

atualizados os dados relativos à identificação do beneficiário (IB), no sistema de informação 

do IFAP, I. P. 

Adicionalmente, e para que seja possível submeter a sua candidatura, o beneficiário tem de 

estar previamente Registado no Portal do IFAP. Na área pública do Portal, 

https://www.ifap.pt/registo-manuais, encontra-se disponível a informação relativa aos 

procedimentos de registo no Portal, mas resumidamente, no momento do registo, o 

beneficiário deverá ser portador da seguinte informação:  

 Número de Beneficiário (NIFAP); 

 Número de Identificação Fiscal (NIF); 

 Endereço de e-mail, sendo recomendável que o mesmo esteja inscrito no seu 

formulário IB, agilizando desta forma o envio da respetiva palavra-passe.  

Deve aceder ao sítio do Portal IFAP, através do endereço www.ifap.pt e selecionar a opção 

“Entrar /Registar” (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Acesso ao Portal do IFAP 

Para se registar, o utilizador deve preencher o NIF e o NIFAP e clicar em registar. 

A respetiva palavra-passe irá ser enviada por e-mail, caso este se encontre registado no IB ou, 

caso não exista e-mail registado, será enviada por carta, para a morada que consta no IB 

(Figura 2). 

https://www.ifap.pt/registo-manuais
http://www.ifap.pt/
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Figura 2 – Registo no Portal 

  

O acesso à área reservada do Portal do IFAP pode, ainda, ser efetuada utilizando: 

 Chave Móvel Digital (CMD), que pode ser obtida em 

https://www.autenticacao.gov.pt/cmd-pedido-chave; 

 Cartão do cidadão (CC); 

 Utilizador/palavra-chave, atribuídos aquando do respetivo registo no Portal do 

IFAP. 

 

4. ACESSO AO FORMULÁRIO 

As candidaturas podem ser efetuadas: 

 Diretamente pelo próprio candidato; ou 

 Através de uma Entidade Delegada. 

 

4.1. Candidatura efetuada pelo beneficiário 

A candidatura pode ser efetuada pelo próprio beneficiário, através da Área Reservada do 

Portal, em O Meu Processo» Candidaturas» Medida Excecional de Crise – Animais, 

Culturas e OP Setor Hortofrutícola e Cereais. 

https://www.autenticacao.gov.pt/cmd-pedido-chave
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Após o login na “Área Reservada” do Portal do IFAP acede ao menu “O Meu Processo” 

(Figura 3). 

 

Figura 3 – Acesso a “O Meu Processo” 

 

De seguida, seleciona a opção “Candidaturas” (Figura 4). 

 

Figura 4 – Acesso a “Candidaturas” 

 

E ao descer até ao fundo da página, seleciona a “Medida Excecional de Crise – Animais, 

Culturas e OP Setor Hortofrutícola e Cereais” (Figura 5). 
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Figura 5 – Acesso à Medida Excecional de Crise 

 

4.2. Candidatura efetuada por uma Entidade Delegada 

A candidatura pode ser efetuada através de uma Entidade Delegada para o efeito, 

acedendo a Aplicações» Gestão de Formulários e Candidaturas» Ano 2022» Medida 

Excecional de Crise – Animais, Culturas e OP Setor Hortofrutícola e Cereais 

(Figura 6). 

 

 

 

Figura 6 – Acesso ao formulário por Entidade Delegada 
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Poderá consultar, no portal do IFAP, a informação sobre salas de atendimento disponíveis 

em  https://www.ifap.pt/ib-parcelario-snira-pedidos-de-ajuda-e-outros-servicos 

 

5. CRIAÇÃO E RECOLHA DA INFORMAÇÃO 

Após entrar na Medida será direcionado para a página de entrada.  

Se for o próprio beneficiário, a informação referente ao NIFAP aparece pré-preenchida, 

sem possibilidade de edição. Se for uma Entidade Delegada, deve ser inserido o NIF ou 

NIFAP do candidato (Figura 7). 

 

Figura 7 – Página de Entrada 

 

5.1 Criar candidatura  

O botão “+ Criar” permite ao utilizador criar a candidatura e dar início ao preenchimento do 

formulário. Após a criação do formulário, pode clicar no “lápis” para consulta ou edição do 

documento ou no “X” para eliminar o documento que não esteja ainda submetido.  

Pode ainda nesta página, se necessário, proceder à substituição de uma candidatura depois 

de submetida, utilizando para isso o botão “Substituir” (Figura 8). 

https://www.ifap.pt/ib-parcelario-snira-pedidos-de-ajuda-e-outros-servicos
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Figura 8 – Página de Entrada (cont.) 

 

Ao clicar no botão “+Criar” é aberto o respetivo formulário de candidatura (Figura 9). 

 

Figura 9 – Candidatura - Rosto 

 

No cabeçalho da página, consta a informação relativa ao tipo de documento, à identificação 

da ajuda, o n.º do documento/versão, o estado do documento de candidatura, a 

identificação do beneficiário candidato e do utilizador que acedeu ao formulário.  

Os botões da página surgem após a primeira vez que o documento é guardado (botão 

“Guardar”). 
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BOTÃO FUNÇÃO 

Cancelar 
Permite sair do modo de edição, sem guardar a informação preenchida. 

Apenas disponível em modo de edição. 

Guardar 

Guarda a informação preenchida do separador “Rosto” ou “Termo de 

Aceitação” e, simultaneamente, guarda o documento. O documento pode 

voltar a ser editado para alteração dos dados preenchidos. Apenas disponível 

em modo de edição. 

Editar 

Edita o documento, de modo a possibilitar o seu preenchimento ou alteração 

dos dados já preenchidos. Apenas disponível em versões de documentos que 

se encontrem no estado 1 (inicial) ou 3 (válido). 

Validar 

Valida a informação preenchida, verificando se todas as regras definidas para 

o correto preenchimento do documento estão cumpridas. Se estiverem, o 

documento passa ao estado 3 (válido) podendo, de seguida, ser submetido. 

Se não estiverem, o documento mantém-se no estado 1 (inicial) e são 

exibidos os erros vermelhos para que o utilizador possa corrigir o formulário. 

Submeter 

Finalização da candidatura. O documento passa ao estado 4 (submetido). 

Depois de submetido, caso haja alterações a introduzir nos dados, deverá ser 

formalizada uma substituição do documento. 

Eliminar 

Permite eliminar/cancelar um documento. Esta operação só é possível 

quando o documento está no estado 1 (inicial) ou 3 (válido). Uma candidatura 

eliminada não tem qualquer validade. 

Imprimir Possibilita a impressão de todo o documento. 

Sair Permite sair do ecrã onde nos situamos, voltando ao ecrã anterior. 

 

O botão “Desistir” é para ser utilizado, apenas, por utilizadores internos do IFAP, caso o 

beneficiário pretenda, após submissão da candidatura e a pedido do próprio, desistir da 

candidatura. 
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O formulário é composto por 3 separadores: 

Rosto: separador onde o beneficiário indica o(s) setor(es) a que se candidata e são 

apresentadas as validações aos critérios de elegibilidade e aos requisitos adicionais 

aplicáveis a cada um deles. No setor Hortofrutícola e dos Cereais (secagem), existem 

5 campos editáveis, de preenchimento obrigatório com “Sim” ou “Não”. 

Termo de Aceitação: separador que o beneficiário deve tomar conhecimento e aprovar 

antes da submissão do formulário, uma vez que dele constam os pressupostos do termo 

de aceitação, o consentimento em como autoriza o IFAP, I.P. a consultar a sua situação 

tributária e contributiva e que aceita a “Política de Privacidade” do IFAP, I.P. É constituído 

por 3 campos editáveis de resposta obrigatória “Sim” ou “Não”. Uma resposta negativa 

impossibilita a submissão do formulário e, consequentemente, a atribuição do Apoio. 

Erros e avisos: separador onde são mostrados todos os erros e alertas de validação da 

candidatura. 

 

5.2 Rosto 

Este separador está dividido da seguinte forma: 

 Identificação dos setores de produção agrícola a que o beneficiário se candidata; 

 Validações inerentes a cada um dos setores identificados. 

No primeiro quadro “Setor de produção agrícola a que se candidata”, todos os campos 

são de preenchimento obrigatório. O beneficiário deve indicar com “Sim” o(os) setor(res) a 

que se candidata e, para os setores que não pretende apresentar candidatura, deve 

escolher a opção “Não” (Figura 10). 

 

Figura 10 – Seleção dos setores candidatos 

Após a seleção dos setores a que se candidata, deve clicar no Botão “Guardar” para gravar 
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a informação recolhida e, de seguida, “Validar” o documento, permitindo a verificação do 

cumprimento dos critérios de elegibilidade, bem como dos requisitos adicionais de cada 

um dos setores (Figura 11). 

 

Figura 11 – Critérios de elegibilidade e Requisitos adicionais 

 

Nos Setores de “Bovinos de Carne”, “Ovinos e Caprinos” e “Culturas 

Arvenses/hortícolas/pomares/vinha/olival”, caso tenha selecionado “Sim” e cumpra os 

requisitos adicionais de elegibilidade, definidos na Portaria nº 294/2022 de 12 de 

dezembro, os quadros respetivos acima indicados na Figura 11 serão preenchidos 

automaticamente, com indicação das condições cumpridas e indicação do número de 

animais potencialmente elegíveis. 

No caso dos Setores Hortofrutícola e Cereais (secagem), para além do preenchimento 

automático dos critérios cumpridos (que ocorrerá após validação do documento), terá de 

declarar os restantes requisitos adicionais que cumpre com “Sim”, bem como, os que não 

cumpre com “Não”, para que a candidatura possa ser aceite.   

Caso não cumpra os critérios de elegibilidade ou os requisitos adicionais para o(s) setor(es) 

Preenchimento 
automático após 

Validação 

Preenchimento 
automático após 
Validação 
 

Preenchimento automático após Validação 
 

Preenchimento automático após Validação 
 

Preenchimento 
automático após 
Validação 
 

Preenchimento “Sim” ou “Não” 

Preenchimento obrigatório “Sim” ou “Não”. Pelo menos um destes 
3 campos tem de ser “Sim” 

Preenchimento “Sim”ou “Não” 
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a que se candidata, não serão apresentados quaisquer dados e será apresentada uma 

mensagem de erro no separador “Erros /Avisos” com essa indicação. 

 

5.3 Termo de aceitação 

Este separador é de preenchimento obrigatório, independentemente do setor a que se 

candidata (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Separador Termo de Aceitação 

 

À semelhança do separador anterior, para que consiga preencher os campos da página, 

deverá clicar no botão “Editar”. 

Após a leitura atenta do texto e pretendendo seguir com a candidatura, deverá manifestar 

a sua concordância quanto a: 

 Aceitar os pressupostos do termo de aceitação; 

 Autorizar o IFAP, I.P. a proceder à consulta da situação tributária e contributiva 

junto, respetivamente, da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e do Instituto da 

Segurança Social, I.P; 

 Declarar a tomada de conhecimento relativa à “Política de Privacidade” do IFAP, 

I.P., nomeadamente no que diz respeito aos seus direitos enquanto titular dos 

dados pessoais.  

Para tal, deverá responder afirmativamente, selecionando o valor “Sim” disponível na lista 

de valores, aos 3 campos existentes no separador. 
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Caso algum dos pressupostos não seja aceite pelo beneficiário, será apresentado um erro 

impeditivo de submissão da candidatura no separador “Erros/Avisos”. 

 

5.4 Erros/Avisos 

Neste separador são mostrados todos os erros e alertas de validação da candidatura 

(Figura 13). 

 
Figura 13 – Separador Erros/Avisos 

 

Símbolos: 

  Erros impeditivos – impedem a submissão da candidatura, pelo que, sempre que 

possível, devem ser corrigidos. 

  Alertas – mensagens informativas/avisos, que não impedem a submissão da 

candidatura, mas alguns dos quais podem ter influência no pagamento. 

Como, por exemplo, alertas provenientes de ocorrências detetadas a nível do 

formulário de identificação do beneficiário (IB), impeditivas de pagamento e cuja 

resolução deverá ocorrer em data anterior ao pagamento, ou no caso em que o NIB 

aguarda validação do IGCP, situação que, por si só, pode não ter repercussão se este 

for validado pelo IGCP, mas que pode vir a ser invalidado e, nesse caso, o NIB deve 

ser substituído ou a situação deverá ser esclarecida junto da respetiva entidade 

bancária. 
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Campos da página: 

 Origem – indica o separador onde se encontra o erro a corrigir ou ao qual o alerta 

diz respeito. Clicando em cima do link de origem, o utilizador será direcionado 

automaticamente para o separador respetivo. 

 Código – código interno do erro ou alerta. 

 Descrição – do código. 

 Complemento – mensagem do erro ou alerta. 

 

6. SUBMISSÃO DA CANDIDATURA 

Após o preenchimento de todos os campos em todos os separadores que constituem o 

formulário deverá “Validar” a candidatura. 

Caso a candidatura apresente erros será apresentada, na parte superior do ecrã, uma barra 

com a mensagem:  

O documento não se encontra válido! Por favor corrija os erros e valide novamente o 

documento. 

Os erros em questão serão listados no separador “Erros/Avisos”.  

Caso se aplique, deverá corrigir a situação no IB ou “Editar” novamente o próprio 

documento, de modo a retificar ou preencher a informação em falta, e “Guardar” novamente 

o documento. 

De seguida, deve validar novamente o documento. Se o formulário não tiver erros será dada 

a mensagem: 

O documento foi validado com sucesso. No entanto, existem alguns avisos/alertas que deve 

verificar antes de submeter o documento.  

Estes alertas devem ser sujeitos a uma leitura atenta, pois alguns podem vir a ter influência 

no pagamento, caso não sejam resolvidos atempadamente.  

Nesta fase, será disponibilizado o botão “Submeter”, o qual deve ser acionado para 

desencadear a submissão da candidatura (Figura 14). 
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Figura 14 – Validação com sucesso com alertas/Submissão 

 

Caso a candidatura seja realizada por uma entidade delegada, o beneficiário tem de estar 

previamente registado no Portal para conseguir prosseguir com a submissão do formulário 

(Figura 15). 

 

 

Figura 15 – Caixa de submissão - Beneficiário não Registado no Portal 

 

Estando registado no Portal é mostrada a mensagem da caixa abaixo, para que confirme 

a intenção de submissão da candidatura, devendo, para isso, ser introduzida, pelo 

beneficiário, a sua palavra-passe autenticando, deste modo, a candidatura (Figura 16). 
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Figura 16 – Caixa de Submissão - Entidade Delegada 

 

Se for o próprio beneficiário a formalizar a candidatura a caixa de submissão é ligeiramente 

diferente, uma vez que, para aceder ao formulário, já se autenticou através da palavra-

passe dispensando, nesta fase, a introdução da mesma (Figura 17). 

 

Figura 17 – Caixa de Submissão - Beneficiário 

 

O prazo de submissão entre “Validar” o documento e “Submeter” o mesmo, não pode 

exceder um minuto. Sempre que esse período seja ultrapassado é mostrado o erro abaixo. 

Neste caso, deve “Cancelar” e “Validar” novamente a candidatura clicando de novo 

novamente no botão “Submeter” do formulário (Figura 18). 

Inserir a Palavra -passe 
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Figura 18 – Caixa de submissão da candidatura 

 

Após esta operação e novamente na caixa de submissão da candidatura, deverá voltar a 

“Submeter” terminando, assim, o processo.  

Por fim, deve clicar em “Fechar” na mensagem da caixa (Figura 19). 

 

Figura 19 – Caixa de submissão da candidatura 



 
 

Medida Excecional de Crise – Animais, Culturas e OP Setor Hortofrutícola e Cereais – MECAA 2022 

 

21 

A candidatura considera-se formalizada com a submissão do formulário na aplicação 

informática, momento a partir do qual só pode ser consultada. 

A partir de uma candidatura submetida é possível “Imprimir” o relatório que contempla toda 

a informação recolhida no formulário. 

Esta impressão é para arquivo do beneficiário, pelo que não deve ser enviada para o 

IFAP (Figura 20). 

 

 

Figura 20 – Imprimir relatório 

 

Ainda de referir que é possível, dentro do período de candidaturas, “Substituir” uma 

candidatura já submetida, caso tenham sido detetados erros no seu preenchimento. 

Para isso, deverá na página de entrada “Procurar” a última versão submetida (Estado (4) 

Submetido) e clicar no botão “Substituir” que se encontra no final da linha (Figura 21). 

 

Figura 21 – Página de entrada 

 

Assim, será gerada uma nova versão do formulário, em modo de edição, para que o 

utilizador possa recolher ou corrigir toda informação pretendida, procedendo como atrás 

descrito. 
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Em termos de enquadramento jurídico, em todas as disposições de critérios de 

elegibilidade e demais condições, aplicam-se as condições previstas nos diplomas legais 

citados no ponto 1 deste manual, sendo que, em termos de direito, qualquer omissão ou 

contradição do presente manual para com os diplomas citados, deverá ser considerado 

como erro, não tendo caráter vinculativo. 
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