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Ícones presentes no formulário Pedido Único 
 

 
Edita registos, dando a possibilidade de alterar os dados 

 
Elimina registos (elimina dados, linhas inteiras ou colunas inteiras, dos diferentes quadros do 

pedido único) 

 Permite a visualização de um registo, não permitindo qualquer alteração dos dados preenchidos 

 Permite aceder à página de ajuda de preenchimento, do separador em que nos encontramos 

 
Mensagens de erro (podem surgir após validação; estão normalmente associados a erros dos 

formulários que têm, obrigatoriamente, de ser resolvidos antes do mesmo poder ser submetido; 

na mensagem é referenciado o anexo em que ocorre o erro, a regra que determinou o 

surgimento do erro, entre outros dados) 

 
Mensagens de alerta (podem surgir após validação; constituem alertas para verificação de 

determinadas situações na candidatura, como por exemplo, um eventual esquecimento de pedir 

pagamento para todos os direitos que possui) 

 Ferramenta para introdução de novos registos nos diferentes quadros (permite inserir um 

registo novo, preencher uma linha, nos diferentes quadros do pedido único) 

 Permite pesquisar (filtrar) registos nos diferentes separadores 

 Limpa os filtros utilizados na pesquisa de registos 

 Ferramenta para maximizar a janela gráfica das parcelas 

 Ferramenta para minimizar a janela gráfica das parcelas 

 Ferramenta para desenhar um novo polígono de cultura na representação gráfica das parcelas 

 Ferramenta para medição de áreas na representação gráfica das parcelas 

 Ferramenta para medição de distâncias na representação gráfica das parcelas 

 Permite visualizar, na janela gráfica, a ferramenta para ampliar a representação da parcela 

 
Permite ocultar, na janela gráfica, a ferramenta para ampliar a representação da parcela 

 
Permite voltar ao topo da página 
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1. Enquadramento 

Em 2023, o Pedido Único é o formulário através do qual será formalizada a candidatura a determinadas 

intervenções previstas no Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), a vigorar entre 2023 

e 2027. 

Apesar de se tratarem de novas intervenções, mantêm-se, contudo, determinados procedimentos do 

passado, continuando a existir o pré-preenchimento de dados do pedido de ajudas, quer seja com base 

na informação da candidatura do ano anterior, quer seja com informação residente nas diferentes bases 

de dados. 

A título de exemplo, continua a verificar-se o pré-preenchimento das culturas permanentes e respetivos 

atributos, com base nos dados especificados no PU2022, bem como, em alguns casos, com o 

georreferenciado no iSIP. Sempre que aplicável, será disponibilizada informação relativa aos direitos e 

aos compromissos associados ao beneficiário, bem como os projetos de florestação ainda a decorrer, 

ou seja, com perspetiva de pagamento de prémios. No caso da Região Autónoma da Madeira (RAM), 

serão também disponibilizadas as áreas de eventuais compromissos agroambientais das diferentes 

parcelas, transitados do anterior quadro comunitário de apoio. 

O presente “Manual do Utilizador” pretende dar a conhecer aos utilizadores que irão efetuar a recolha 

de candidaturas, as diferentes funcionalidades existentes no programa de recolha, bem como o modo 

de preenchimento dos diferentes separadores do Pedido Único 2023. 

À semelhança dos anos anteriores, salientamos a importância da verificação e da confirmação de 

todos os dados da candidatura, quer pelos utilizadores que eventualmente a formalizaram, quer pelo 

próprio beneficiário, devendo ser verificadas, nomeadamente, as áreas totais da exploração e as áreas 

candidatas às diferentes intervenções, podendo as mesmas ser comparadas, sempre que possível, 

com as que constavam do Pedido Único do ano anterior, tendo contudo presente as diferenças 

existentes relativamente ao passado. Igualmente importante é a verificação dos alertas gerados, que 

embora não sejam impeditivos da submissão do formulário, podem ter influência no pagamento das 

respetivas intervenções. 

Seguindo o exposto no Modelo de Governação e no artigo 7º da Portaria nº 54-L/2023, de 27 de 

fevereiro, que aprova o Regulamento dos pedidos de ajuda e de pagamento a apresentar ao IFAP, I.P., 

no âmbito das intervenções definidas a nível nacional e europeu para a agricultura, apenas será 

possível apresentar candidaturas ao Pedido Único 2023, de forma desmaterializada. Por este motivo, 

todos os beneficiários que pretendam formalizar a sua candidatura, deverão estar previamente 

registados no Portal do IFAP, I.P.: https://www.ifap.pt/Portal/signin 

Este símbolo assinala as funcionalidades do formulário do Pedido Único 2023 que ainda 

se encontram em fase de desenvolvimento, não estando, por isso, disponíveis na presente data. 
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2. Acesso à área reservada 

O acesso à aplicação de recolha on-line de formulários do Pedido Único (iDigital) pode ser feito através 

do Portal do IFAP (https://www.ifap.pt) ou, tratando-se de um beneficiário singular, também através do 

Portal da Agricultura (https://agricultura.gov.pt/). 

Caso o acesso seja feito através do Portal da Agricultura, o utilizador deverá premir a opção “Iniciar 

Sessão”, seguido do botão de autenticação , que permitirá fazer a autenticação com 

recurso ao Cartão de Cidadão ou à Chave Móvel Digital. 

O Portal do IFAP está otimizado para Internet Explorer superior a 10+, Google Chrome, Firefox, Safari 

e Opera, sobre plataformas Windows, Linux, Mac OS, bem como para browsers e sistemas operativos 

de dispositivos móveis. 

Na área pública do Portal do IFAP, encontra-se disponível toda a informação relativa ao Pedido Único, 

nomeadamente, às regras de elegibilidade e aos compromissos das diferentes intervenções, cuja 

candidatura é efetuada no formulário do Pedido Único. 

 

Figura 1 – Acesso às regras de elegibilidade e legislação das intervenções do PU 

 

Figura 2 – Acesso às regras de elegibilidade e legislação das intervenções do PU (cont.) 
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Para além do acesso às regras de elegibilidade das intervenções, é possível aceder a vários manuais. 

No entanto, apenas alguns são disponibilizados para o público em geral, como por exemplo, o manual 

do Registo do Beneficiário na área reservada do Portal do IFAP. Para poder consultar os manuais das 

aplicações, como por exemplo, do iSIP e do Pedido Único, é necessário aceder à área reservada do 

Portal do IFAP. 

 

Figura 3 – Acesso aos manuais 

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

• A chave móvel digital (CMD), que pode ser obtida em https://www.autenticacao.gov.pt/cmd-pedido-

chave; 

• O cartão de cidadão (CC); 

• O utilizador/palavra-chave, atribuídos aquando do respetivo registo no Portal do IFAP. 

Para o acesso com a CMD, é necessário um telemóvel para onde será enviado o código de validação. 

Para o acesso com o CC, é necessário ter disponível um leitor de cartões, bem como a assinatura 

digital ativada. 

Para saber mais sobre o acesso à área reservada e sobre o registo de beneficiários no Portal do IFAP, 

recomenda-se a leitura dos respetivos manuais do utilizador, disponíveis, respetivamente, em 

https://www.ifap.pt/acesso-manuais e https://www.ifap.pt/registo-manuais. 

Independentemente da forma utilizada para aceder à área reservada, o primeiro passo consiste sempre 

em pressionar, na área pública do Portal, o comando “Entrar / Registar”. 
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Figura 4 – Portal do IFAP – acesso à área reservada 

Para aceder à Área Reservada do Portal do IFAP com CMD ou CC, deverá ser selecionada a opção 

“Login com Cartão de Cidadão / Chave Móvel Digital”, sendo direcionado para uma página específica 

de autenticação. 

 

Figura 5 – Acesso ao Portal com CC ou CMD 

Na página de autenticação, deverá escolher o separador pretendido em função da forma de 

autenticação que irá utilizar, “CARTÃO DE CIDADÃO” ou “CHAVE MÓVEL DIGITAL”. 
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Figura 6 – Autenticação do beneficiário – acesso com CC ou CMD 

Nos casos em que se pretende utilizar o utilizador/palavra-chave, os mesmos deverão ser inseridos no 

ecrã que surge após ser selecionada a opção “Entrar/Registar”. 

 

Figura 7 – Portal do IFAP – acesso à área reservada (utilização de utilizador/palavra-chave) 

 

2.1 Acesso à aplicação – utilizador do tipo “Beneficiário” 

No caso dos beneficiários que pretendam recolher o respetivo Pedido Único, o acesso à aplicação 

deverá fazer-se na área reservada do Portal. 
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Figura 8 – Portal do IFAP – acesso à área reservada 

 

Figura 9 – Portal do IFAP – acesso à área reservada (cont.) 

Na área reservada do Portal do IFAP, deverá aceder à opção de menu “O Meu Processo”. 

 

Figura 10 – Acesso ao menu do “Meu processo” no iDigital 

De seguida, surge um menu com várias opções, devendo ser escolhida a opção “Candidaturas”. 



                                                                                                    PEDIDO ÚNICO 2023 
Manual do Utilizador 

Versão 01.03.2023                                                                                                                                               14 

 

 

Figura 11 – Acesso ao menu das “Candidaturas” no iDigital 

Depois, deverá aceder a “Pedido Único/Entregar/Alterar/Consultar”. 

 

Figura 12 – Acesso ao formulário Pedido Único 

Seguidamente, aparece o ecrã onde iniciará a recolha do seu Pedido Único. O respetivo NIFAP 

aparece, desde logo, preenchido devendo, para tal, pressionar o botão . 

 

Figura 13 – Início da recolha de pedido de ajudas pelo beneficiário 

Apesar de poder visualizar, desde logo, o seu documento do PU, apenas quando o gravar é que ele 

fica criado na aplicação iDigital. Se, por exemplo, houver uma falha nas ligações da internet após a 
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criação do documento e antes da sua gravação, quando retomar a aplicação constatará que terá de 

criar de novo o documento. 

 

2.2 Acesso à aplicação – utilizador de Entidade Acreditada 

Para aceder à aplicação iDigital como utilizador de uma Entidade Acreditada, deverá primeiro 

selecionar, na área reservada do Portal do IFAP, a opção “Aplicações” e depois a opção “iDigital”. 

 

Figura 14 – Portal do IFAP – acesso à área reservada 

 

Figura 15 – Portal do IFAP – acesso à área reservada (cont.) 
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Figura 16 – Área reservada do Portal do IFAP – acesso às aplicações 

x 

 

Figura 17 – Área reservada do Portal do IFAP – acesso ao iDigital 

Serão disponibilizadas as opções correspondentes ao respetivo perfil do utilizador. O acesso ao 

formulário PU é efetuado na “Gestão de formulários e candidaturas / Ano 2023 / Pedido Único”. 
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Figura 18 – Acesso aos formulários e candidaturas no iDigital 

 

Figura 19 – Entrada no formulário Pedido Único 2023 

 

Figura 20 – Entrada no formulário Pedido Único 2023 (cont.) 
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3. Conceitos gerais da plataforma iDigital 

Associados à aplicação de recolha de formulários iDigital, estão uma série de termos que importa 

elencar e caracterizar desde já. Todos os conceitos abaixo descritos, são aplicados aos documentos 

do iDigital referentes ao Pedido Único. 

• Documento: Qualquer formulário existente no iDigital. 

• Versão: Todo documento tem uma versão e sempre que é feita uma alteração a uma versão já 

submetida, é criada uma nova versão do documento. 

• Estado do documento: Todos os documentos têm um estado que é atribuído automaticamente 

pela aplicação, de acordo com a situação em que se encontram. Os estados que serão utilizados 

pela aplicação PU2023 serão: 

✓ Estado -1: Eliminado (documento que foi eliminado pelo utilizador que o criou); 

✓ Estado 0: Novo (documento que já foi criado e nunca foi guardado); 

✓ Estado 1: Inicial (documento que já foi criado e guardado pelo menos uma vez); 

✓ Estado 2: Em validação (documento em que não foi possivel concluir o processo de validação; 

cerca de meia hora após o início deste estado, ao editar, o documento passará de novo ao 

Estado 1, sendo possivel prosseguir a recolha); 

✓ Estado 3: Válido (documento que, após preenchimento, foi sujeito a uma validação que terminou 

com sucesso, ou seja, todos os dados inseridos foram considerados válidos, tendo em conta as 

validações implementadas); 

✓ Estado 4: Submetido (documento finalizado pelo utilizador que o recolheu; um documento só 

pode ser submetido após ter sido validado sem que tenham sido assinalados erros impeditivos 

da sua submissão). 

• Criação: Ação de criação de um novo documento. Todos os documentos criados, antes de serem 

gravados ficam no estado 0 (novo); após gravação, ficam no estado 1 (inicial). 

• Edição: Possibilita a alteração dos dados de um documento gravado e cuja última versão se 

encontra no estado 1 (inicial) ou 3 (válido). 

• Eliminação: Ação que permite eliminar/cancelar um documento. Esta ação só é possível quando o 

documento está no estado 1 (inicial) ou 3 (válido). 

• Consulta: Ação que permite a visualização dos dados de um documento existente. 
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• Validação: Processo no qual a aplicação verifica, automaticamente, 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 para que o utilizador possa corrigir o formulário. 

• Submissão: Ação que finaliza o documento. Apenas após a submissão é que o documento é 

considerado aceite oficialmente. 

• Documento desmaterializado: Documento que foi submetido, tendo sido validado através de 

autenticação com utilizador e palavra passe por parte do beneficiário, não havendo necessidade de 

suporte em papel. 
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4. Pedido Único 

O Pedido Único (PU) é o formulário existente em 2023, para a formalização das candidaturas aos 

apoios abaixo identificados do Continente e da Região Autónoma da Madeira. 

CONTINENTE 

Pagamentos Diretos 

A.1.1 Apoio ao Rendimento Base 

A.1.2 Apoio Associado 

A.1.2.1 Pagamento por vaca em aleitamento 

A.1.2.2 Pagamento aos pequenos ruminantes 

A.1.2.3 Pagamento ao leite de vaca 

A.1.2.4 Pagamento ao arroz 

A.1.2.5 Pagamento ao tomate para indústria 

A1.2.6 Pagamento às proteaginosas 

A1.2.7 Pagamento aos cereais praganosos 

A.1.2.8 Pagamento ao milho grão 

A.1.2.9 Pagamento ao milho silagem 

A.1.2.10 Pagamento à multiplicação de sementes certificadas 

A.1.2.11 Pagamento específico para o algodão 

A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores 

A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar 

Eco Regimes 

A.3.1 Agricultura biológica 

A.3.1.1 Agricultura biológica – Conversão 

A.3.1.2 Agricultura biológica – Manutenção 
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A.3.2 Produção integrada (PRODI) – Culturas agrícolas 

A.3.3 Gestão do solo 

A.3.3.1 Maneio da pastagem permanente 

A.3.3.2 Promoção da fertilização orgânica 

A.3.4 Melhorar a eficiência alimentar animal 

A.3.5 Bem-estar animal e uso racional de antimicrobianos 

A.3.5.1 Bem-estar animal 

A.3.5.2 Uso racional de antimicrobianos 

A.3.6 Práticas promotoras da biodiversidade 

Desenvolvimento Rural 

C.1.1 Compromissos agroambientais e clima 

C.1.1.1 Uso eficiente dos recursos naturais 

C.1.1.1.1 Conservação do solo 

C.1.1.1.1.1 Sementeira direta 

C.1.1.1.1.2 Enrelvamento 

C.1.1.1.1.3 Pastagens biodiversas 

C.1.1.1.2 Uso eficiente da água 

C.1.1.2 Manutenção de sistemas extensivos com valor ambiental ou paisagístico 

C.1.1.2.1 Montados e lameiros 

C.1.1.2.1.1 Apoio à manutenção de sistemas agro-silvo-pastoris sob montado de sobro, 

azinho ou carvalho negral, com opção de proteção da regeneração natural  

C.1.1.2.1.2 Manutenção de lameiros de alto valor natural de sequeiro 

C.1.1.2.1.3 Manutenção de lameiros de alto valor natural de regadio 

C.1.1.2.2 Culturas permanentes e paisagens tradicionais 
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C.1.1.2.2.1 Culturas permanentes tradicionais 

C.1.1.2.2.1.1 Olival tradicional 

C.1.1.2.2.1.2 Figueiral extensivo de sequeiro 

C.1.1.2.2.1.3 Pomar tradicional de sequeiro do Algarve 

C.1.1.2.2.1.4 Amendoal extensivo de sequeiro 

C.1.1.2.2.1.5 Castanheiro extensivo de sequeiro 

C.1.1.2.2.2 Douro Vinhateiro 

C.1.1.3 Mosaico agroflorestal 

C.1.1.4 Manutenção de raças autóctones 

D.2.1 Planos Zonais Agroambientais 

D.2.1.1 AZ Peneda-Gerês 

D.2.1.1.1 AZ Peneda-Gerês: Gestão de pastoreio em áreas de baldio 

D.2.1.1.2 AZ Peneda-Gerês: Manutenção de Socalcos 

D.2.1.2 AZ Montesinho-Nogueira 

D.2.1.2.1 AZ Montesinho-Nogueira: Conservação dos Soutos Notáveis da Terra Fria 

D.2.1.2.2 AZ Montesinho-Nogueira: Manutenção de rotação de sequeiro cereal-pousio 

D.2.1.3 AZ Douro Internacional, Sabor, Maçãs, e Vale do Côa: Manutenção de rotação de sequeiro 

cereal-pousio 

D.2.1.4 AZ Castro Verde, Vale do Guadiana, Piçarras e Cuba: Manutenção de rotação de sequeiro 

cereal-pousio / pastagens temporárias naturais 

D.2.1.5 AZ Alto e Centro Alentejo: Manutenção de rotação de sequeiro cereal-pousio/pastagens 

temporárias naturais 

D.2.2 Gestão do montado por resultados 

D.2.2.1 Gestão do montado por resultados – zona 1 

D.2.2.2 Gestão do montado por resultados – zona 2 
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D.2.3 Gestão integrada em zonas críticas 

D.2.3.1 Manutenção do mosaico paisagístico do Barroso 

D.2.3.2 Gestão do pastoreio em áreas de baldio do Barroso 

D.2.4 Proteção de espécies com estatuto – Superfície agrícola 

D.2.4.1 Proteção do Lobo Ibérico 

D.2.4.2 Proteção das aves dos arrozais e outras zonas húmidas 

D.2.4.3 Proteção da águia caçadeira 

D.2.5 Proteção de espécies com estatuto – Silvoambientais 

D.2.5.1 Manutenção de habitats do Lince-Ibérico 

D.2.5.2 Conservação de locais de nidificação de grandes aves de rapina e abutres 

No Pedido Único são igualmente formalizadas as candidaturas a: 

Pagamentos Rede Natura 

a. PDR2020 – Intervenção 7.3.1 (futura intervenção C.1.2.2) 

Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas 

a. PDR2020 – Intervenção 9.0.1 – Zonas de montanha (futura intervenção C.1.2.1.1) 

b. PDR2020 – Intervenção 9.0.2 – Zonas sujeitas a condicionantes naturais significativas (futura 

intervenção C.1.2.1.2) 

c. PDR2020 – Intervenção 9.0.3 – Zonas afetadas por condicionantes específicas (futura intervenção 

C.1.2.1.3) 

Medidas Florestais (anteriores Quadros Comunitários de Apoio) 

a. Regulamento (CEE) n.º 2328/91 do Conselho, de 15 de julho e Regulamento (CEE) n.º 2080/92, do 

Conselho, de 30 de junho: pagamento do prémio anual destinado a compensar a perda de 

rendimento decorrente da florestação 

b. RURIS – Florestação de Terras Agrícolas: pagamento do prémio anual destinado a compensar a 

perda de rendimento decorrente da florestação 
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c. Medida de apoio da subação n.º 2.3.2.2 “Apoio à instalação de sistemas florestais e agroflorestais”, 

do Subprograma 2 do Programa do Desenvolvimento Rural do Continente do período 2007-2013 

(PRODER) 

d. PDR 2020 – Florestação de terras agrícolas e não agrícolas 

e. PDR 2020 – Instalação de sistemas agroflorestais 

No Pedido Único são ainda declaradas: 

a. As áreas afetas a pastagens permanentes, com discriminação obrigatória das áreas de pastagens 

permanentes semeadas e biodiversas. 

b. O efetivo pecuário da exploração. 

c. As intenções de candidatura aos apoios associados ao setor animal, para o ano seguinte. 

d. As intenções de candidatura às intervenções dos Eco Regimes A.3.4 – Melhorar a eficiência 

alimentar animal; A.3.5.1 – Bem-estar animal e A.3.5.2 – Uso racional de antimicrobianos, para o ano 

seguinte. 

 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Desenvolvimento Rural 

F.6 Apoio a zonas com condicionantes naturais ou específicas 

F.6.1 Madeira 

F.6.2 Porto Santo 

F.7 Pagamentos Natura 2000 

F.7.1 Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água 

F.8 Compromissos agroambientais e climáticos 

F.8.1 Apoio ao regime de Produção Integrada 

F.8.2 Manutenção de muros de suporte de terras 

F.8.3 Apoio ao Modo de Produção Biológico 

F.8.4 Preservação de pomares de frutos frescos e vinhas tradicionais 
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F.8.5 Controlo de espécies invasoras 

F.8.6 Manutenção de muros de pedra de croché em Porto Santo 

F.8.7 Manutenção dos bardos em urze 

F.8.8 Compromissos silvoambientais e climáticos 

No Pedido Único são ainda declaradas: 

a. As áreas para a Medida 1 – Apoio base aos agricultores da Madeira e o Complemento MPB da 

Medida 1 – destinado a parcelas localizadas em Porto Santo que se encontrem em modo de produção 

biológico. 

b. No âmbito da Medida 2 “Apoio à produção fileiras agropecuárias da Região Autónoma da Madeira” 

do POSEI-RAM:  

i. A intenção de beneficiar das ajudas previstas na ação 2.3 – Fileira da carne; 

ii. A intenção de beneficiar da ajuda no âmbito da produção de vinho, com discriminação das 

respetivas áreas, para efeitos da ajuda prevista na ação 2.4 – Fileira da produção de vinho; 

iii. A intenção de beneficiar da ajuda à banana, com discriminação das respetivas áreas de bananal, 

para efeitos da ajuda prevista na ação 2.5 – Fileira da Banana. 

c. No âmbito das medidas florestais do PRODERAM2020, submedida 8.1 – Florestação e criação de 

zonas arborizadas e submedida 8.2 – Apoio à implantação e manutenção de sistemas agroflorestais. 

4.1 Botões de ajuda 

No decorrer do preenchimento do formulário existe a possibilidade de aceder, em cada um dos 

separadores, a uma ferramenta de “Ajuda”, que pretende ser um auxílio para o preenchimento do 

separador em causa. Para aceder a essa ferramenta deverá ser pressionado o comando , no 

canto superior direito do formulário. 

 

Figura 21 – Botão de Ajuda 

Ao recorrer a este item, o utilizador pode ter acesso a uma ajuda resumida, relativa ao separador em 

que se encontra, nomeadamente, sobre os botões de comando presentes nos diferentes quadros do 
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separador ou consultar a definição de termos utilizados, bem como ter acesso a um resumo do 

processo. 

4.2 Criação de um Pedido Único 

Para criar um Pedido Único (PU), dando início à recolha on-line, é necessário indicar um NIFAP válido 

e pressionar o botão criar. 

 

Figura 22 – Ecrã de criação e de pesquisa de um Pedido Único 

A pesquisa de formulários já existentes é efetuada no mesmo ecrã, podendo ser utilizados vários 

critérios de pesquisa, nomeadamente, pesquisa por NIFAP, por NIF, por número de documento do 

formulário PU que pretendemos, ou por utilizador. Neste último caso, serão fornecidos todos os 

formulários iniciados pelo utilizador em causa. 

Aquando da criação, se já existir algum Pedido Único criado para o beneficiário, é gerado um erro que 

impede a criação de um outro formulário para o NIFAP em causa, sendo dada a indicação de que já 

existe um documento para o beneficiário, ou seja, já existe um PU criado para o beneficiário. 

 

Figura 23 – Tentativa de criação de um novo formulário para um beneficiário com um PU já criado 

Os utilizadores de entidades externas não poderão criar um PU se o utilizador for: o próprio beneficiário; 

ou procurador, representante, gerente ou administrador do beneficiário ou ainda se prestar assistência 

técnica. Esta validação é efetuada por comparação do NIF associado ao utilizador da entidade que se 
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encontra a criar o PU, com o NIF do beneficiário, ou dos seus representantes indicados no formulário 

de Identificação do Beneficiário (IB). 

 

Figura 24 – Tentativa de criação de um PU pelo representante/procurador do beneficiário 

 

Figura 25 – Tentativa de criação do respetivo PU enquanto utilizador de uma entidade 

No caso de beneficiários sem NIFAP no momento da candidatura, deverá ser preenchido, previamente, 

o formulário de Identificação do Beneficiário (IB), cujo acesso também se efetua na Página de 

entrada / área de trabalho da aplicação iDigital. Após a submissão do formulário IB, será atribuído um 

NIFAP que possibilitará a criação do respetivo Pedido Único (PU). 

Só poderão efetuar um Pedido Único os beneficiários que estejam ativos e tenham um IB (formulário 

de Identificação do Beneficiário) válido. 



                                                                                                    PEDIDO ÚNICO 2023 
Manual do Utilizador 

Versão 01.03.2023                                                                                                                                               28 

 

 

Figura 26 – Tentativa de criação de um pedido único para um beneficiário que está desativo 

No âmbito do PU, um IB é considerado válido sempre que: 

• o beneficiário tiver uma versão do IB submetido após 02.04.2007, para as pessoas singulares, ou 

após 19.02.2008, para as pessoas coletivas (data em que o IB passou a obrigar a identificação dos 

representantes); 

• o IB tenha um NIB de conta geral indicado; 

• no caso de uma pessoa singular, tiver um BI/CC válido; 

• no caso de uma pessoa coletiva, tiver a Certidão do Registo Comercial válida; 

• os BI/CC dos Sócios, Procuradores e Representantes estejam válidos; 

• as datas das procurações, se for o caso, estejam válidas. 

Um IB que não esteja válido impossibilita a criação do PU. 

 

Figura 27 – Impossibilidade de criação de Pedido Único (dados do requerente desatualizados) 
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Figura 28 – Impossibilidade de criação de Pedido Único (dados da empresa e do gerente desatualizados) 

 Os beneficiários que não possuírem no IB nenhum documento anexo, para puderem 

submeter o respetivo PU, terão que efetuar uma nova versão de IB, de modo a anexarem os 

documentos necessários, em função da respetiva situação. 

Será também gerado um alerta para os beneficiários que possuam IB’s aos quais estão associados 

erros, alguns dos quais impeditivos de pagamento. 

Para esclarecimento de eventuais dúvidas sobre o formulário Identificação do Beneficiário, 

nomeadamente, dúvidas no procedimento de recolha, aconselhamos a consulta do respetivo manual. 

Também não é possível a criação do formulário do Pedido Único para beneficiários que tenham sido 

controlados no campo, relativamente à candidatura de 2022, e ainda não possuam a totalidade dos 

resultados do controlo de campo recolhidos. 

 

Figura 29 – Tentativa de criação de PU de beneficiário sem controlo recolhido 
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A partir do momento em que se cria um PU, é possível visualizar, em todos os separadores, uma barra 

informativa com dados relativos ao beneficiário e à candidatura em causa, nomeadamente, nome, 

NIFAP, NIF/NIPC, tipo de formulário, número de documento, versão, estado da candidatura, entre 

outros. 

Será também possível consultar, independentemente do separador em que nos encontramos, os 

eventuais direitos e compromissos do beneficiário. 

A informação sobre os direitos é respeitante aos dados relativos aos direitos ao Apoio ao Rendimento 

Base (ARB), nomeadamente, identificação dos direitos (ID) e o número de direitos. O NIFAP do 

cedente e a data fim, apenas estarão preenchidos em eventuais casos de transferências. 

 

Figura 30 – Acesso à consulta dos direitos e compromissos do beneficiário 

 

 

Figura 31 – Quadro informativo relativo aos direitos 

A informação disponibilizada no quadro dos compromissos, diz respeito a: 

• Compromissos agroambientais (intervenção, áreas ou CN’s sob compromisso, bem como ano de 

início e fim de compromisso); 

• Projetos de Florestação (Tipo de projeto: 2328/91, 2080/92, RURIS, PRODER e PDR2020; 

número do projeto, áreas contratadas para os diferentes prémios e data de termo do projeto). 



                                                                                                    PEDIDO ÚNICO 2023 
Manual do Utilizador 

Versão 01.03.2023                                                                                                                                               31 

 

Relativamente à “Data de termo”, nos projetos que ainda têm para pagamento o prémio à manutenção 

e o prémio por perda de rendimento, e no caso de existirem duas datas termo distintas, será 

apresentada a data correspondente ao período mais longo. 

 

Figura 32 – Informações relativas aos compromissos agroambientais e projetos de florestação 

 

Figura 33 – Informações relativas aos compromissos de projetos de florestação 

Do formulário Pedido Único farão parte os seguintes separadores: 

• Resumo (inclui indicadores relativos à Condicionalidade) 

• Caracterização da exploração – superfícies 

o Dados alfanuméricos da parcela, subparcela e respetivas culturas 

o Informação gráfica – desenho dos polígonos das culturas e preenchimento dos atributos 

alfanuméricos 

• Caracterização da exploração – efetivo pecuário e outros animais 

• Pagamentos diretos (ARB, ARC e PPA) 

• Apoios associados 

• Eco regimes  

• Agroambientais 
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• Florestação 

• POSEI (Região Autónoma da Madeira) 

• Documentos 

• Compromissos / Autorizações 

• Erros / Avisos 

• Resumo de alterações  (Separador em desenvolvimento) 

Após a criação de um PU, os únicos comandos que ficam ativos são os de “Guardar / Cancelar”, que 

constam da barra de comandos no topo do formulário. 

 

Figura 34 – Barra de comandos disponível após criação do PU 

O único separador que fica ativo, logo após a criação de um PU, é o separador da caracterização da 

exploração. Se pretendermos efetuar o preenchimento de dados num outro separador, deveremos 

guardar a informação do separador onde nos encontramos, deslocar-nos para o separador que 

pretendemos e então pressionar o comando “Editar”. Ou seja, a navegação entre os diferentes 

separadores do PU só é possível após a gravação dos dados do separador onde nos 

encontramos. 

Em todos os separadores, existe uma ferramenta que permite, nas situações em que existem muitos 

registos, voltar ao topo da página de forma rápida. 

 

Figura 35 – Comando para voltar ao topo da página 

No momento da criação do Pedido Único, é efetuada uma consulta às bases de dados que integram o 

Sistema Integrado de Gestão e Controlo (Sistema de Informação de Beneficiários – IB, iSIP, SNIRA, 
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NREAP, BD dos direitos de ARB, etc.), que permite o pré-preenchimento da candidatura com a 

informação residente nas diferentes bases de dados. 

Todos os dados que apareçam pré-preenchidos deverão ser revistos e confirmados pelo 

beneficiário, antes de proceder à submissão da candidatura. Caso sejam identificadas 

incorreções, deverão as mesmas ser retificadas nas bases de dados de origem, para que depois 

possam vir a ser refletidas no Pedido Único. 
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5. Resumo  

Neste separador estão inscritos alguns dados que caracterizam a exploração, nomeadamente, no que 

diz respeito à localização da mesma, à verificação da condição de agricultor ativo, às declarações de 

intenção que manifesta para 2024, intervenções a que se candidata em 2023 (com indicação das áreas 

ou cabeças normais), bem como totais de superfície agrícola e florestal declaradas. 

Existe, também, um quadro relativo à informação de eventuais direitos de ARB, contendo o ID_ARB e 

o nº de direitos associados à data da candidatura. 

É também neste separador que, se for o caso, aparecerá a data da notificação para o modo de produção 

biológico. 

Neste separador existe, igualmente, um novo quadro relativo à Condicionalidade, que contém os 

indicadores necessários à verificação do cumprimento das Boas Condições Agrícolas e Ambientais 

(BCAA). 

O separador do Resumo tem todos os campos bloqueados, uma vez que será preenchido, 

maioritariamente, com base nos dados introduzidos nos restantes separadores do formulário. 

 Este separador fornece um conjunto de informação que deverá ser revisto atentamente, 

quer durante todo o processo de recolha, quer após a conclusão do mesmo, de modo a evitar 

eventuais erros que poderão significar penalizações para o produtor. Caso sejam identificadas 

incorreções, deverão as mesmas ser retificadas nos respetivos separadores. 

Deverá ser efetuada neste separador, pelo utilizador que se encontra a formalizar o PU, a 

observação atenta, por exemplo: 

• da verificação da condição de agricultor ativo; 

• das declarações de intenção; 

• dos totais de áreas candidatas às diferentes intervenções; 

• do número de direitos e da sua confrontação com a área candidata a ARB; 

• dos totalizadores das diferentes superfícies da exploração; 

• dos indicadores para verificação do cumprimento das BCAA, no âmbito da Condicionalidade. 

Esta observação dos dados do separador “Resumo”, conjugada com a leitura atenta de 

eventuais alertas que existam no PU, poderá evitar erros de preenchimento, como por exemplo, 



                                                                                                    PEDIDO ÚNICO 2023 
Manual do Utilizador 

Versão 01.03.2023                                                                                                                                               35 

 

o esquecimento de candidatura de determinadas áreas para as diferentes intervenções a que o 

beneficiário se candidata. 
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Figura 36 – Separador “Resumo” 
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6. Caracterização das superfícies da exploração 

Este separador terá pré-preenchidas as parcelas que estiverem no iSIP, à data da criação do PU, 

associadas ao beneficiário e que tenham, em simultâneo, máxima área elegível maior do que zero e o 

beneficiário como explorador. 

Apenas serão pré-preenchidas as parcelas que, no iSIP, estejam de acordo com os critérios da parcela 

de referência, tendo todas as subparcelas revistas, bem como as parcelas do universo de controlo de 

campo, cujos resultados já se encontrem integrados no iSIP. Para todas as outras, será gerado um erro 

de validação a informar que terão de ser revistas numa sala de parcelário para se poderem inscrever 

no PU, ou que terão de aguardar a integração dos resultados de controlo no iSIP. 

 

Figura 37 – Mensagem a informar a necessidade de revisão de algumas parcelas numa sala de parcelário 

Será também gerado um erro se o beneficiário possuir, como explorador no iSIP, alguma parcela com 

área elegível maior do que zero que não se encontre declarada neste separador. 

 

Figura 38 – Erro gerado pela falta de declaração de subparcelas 

Para os beneficiários que declarem baldios no separador de superfícies, será verificado se o 

beneficiário possui alguma Marca de Exploração (ME) própria, ou se o mesmo se encontra associado 

à ME de outro detentor. Se não se verificar nenhuma das condições, será gerado um erro impeditivo 

da submissão. 

Será também verificado se o gestor do baldio declarado possui uma ME ativa e se o beneficiário se 

encontra associado à mesma. Serão gerados erros nas situações em que não se verifique alguma 

destas condições. 



                                                                                                    PEDIDO ÚNICO 2023 
Manual do Utilizador 

Versão 01.03.2023                                                                                                                                               38 

 

 

Figura 39 – Declaração de baldios (alerta geral e erro impeditivo) 

O preenchimento do detalhe da cultura, bem como da respetiva área e atributos, continuará a ser 

efetuado para cada subparcela do parcelário e em função da ocupação de solo dessa mesma 

subparcela. 

 

Figura 40 – Informação do separador da caracterização da exploração após criação do formulário 

Na criação do PU e no que diz respeito a dados do iSIP, para além do número do parcelário, serão 

também preenchidos os seguintes dados: 

• Nº sequencial da parcela – preenchimento automático com um nº sequencial gerado pela aplicação. 

Não é permitido alterar este campo. 

• Nº do parcelário – número do parcelário ou baldio. Este campo será pré-preenchido com os números 

de parcelários e baldios existentes no iSIP. Adicionalmente, o utilizador poderá selecionar, através 

de uma lista de valores, números de parcelários existentes no iSIP para o NIFAP e que ainda não 

estejam declarados neste anexo (por exemplo, registos entretanto apagados ou acrescentados no 

iSIP). 

• Distrito / Concelho / Freguesia – localização geográfica da parcela, de acordo com o registado no 

iSIP, pelo que estes campos não podem ser alterados. 
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• Tipo de zona – preenchimento automático com a indicação de ZND (Zona não desfavorecida), 

ZM (Zona de montanha), ZCN (Zonas sujeitas a condicionantes naturais significativas) e 

ZCE (Zonas afetadas por condicionantes específicas), em função da localização da parcela (distrito, 

concelho e freguesia), pelo que este campo não pode ser alterado. 

• Nº subparcela do parcelário – preenchimento automático com o número da subparcela no iSIP, não 

podendo ser alterado. 

• ID da subparcela – preenchimento automático, não podendo ser alterado. 

• Máximas áreas elegíveis da subparcela (1º e 2º pilar) – preenchimento automático com as áreas 

úteis do 1º e 2º pilares das subparcelas iSIP (exceto no caso dos Baldios). Este campo não pode 

ser alterado. 

• Ocupação do solo do parcelário – preenchimento automático com a descrição da ocupação do solo 

associada à subparcela. Este campo não pode ser alterado. 

• IQFP – Índice de Qualificação Fisiográfica da Parcela, de preenchimento automático com a 

descrição da ocupação do solo associada à subparcela no iSIP. Este campo não pode ser alterado. 

• Indicador de Socalcos / Terraços / Várzeas / DRA (S/T/V/D) – preenchimento automático com o 

indicador associado à subparcela no iSIP, sendo, contudo, possível a sua edição. 

• Código e descritivo da cultura do PU2022 – preenchimento automático com todos os códigos e 

descritivos das culturas declaradas na subparcela do PU do ano anterior. No caso do pousio, o 

campo será preenchido com o revestimento, se existir. Este campo não pode ser alterado. 

• ZV – campo pré-preenchido com a área da subparcela que se encontra em zona vulnerável aos 

nitratos e sujeita ao cumprimento das condicionantes do respetivo Plano de Ação da Zona 

Vulnerável que está identificada no iSIP. Este campo não pode ser alterado. 

• FP – campo pré-preenchido com a área da subparcela que se encontra nas faixas de proteção das 

massas de água. Este campo não pode ser alterado. 

• ZP – campo pré-preenchido com a área da subparcela que se encontra nas zonas de proteção e 

captações de águas subterrâneas para abastecimento público. Este campo não pode ser alterado. 

• RN – campo pré-preenchido com a área da subparcela que se encontra na zona da Rede 

Natura 2000. Este campo não pode ser alterado. 

Nos casos em que se verifique a sua existência, são também preenchidos os seguintes dados 

referentes à cultura: 
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• Nº Sequencial da cultura (preenchimento automático com um nº sequencial gerado pela aplicação, 

não podendo ser alterado) 

• Ocupação cultural 

• Área (1º e 2º pilar) 

• Atributos da ocupação cultural: 

• Espécie 

• Variedade 

• Casta 

• Revestimento 

• Estufa 

• Finalidade 

• Sequeiro / Regadio 

• Pastoreio 

• Indicador de superfície de interesse ecológico (SIE) 

• Área de pastagens permanentes ambientalmente sensíveis (PAS) 

• Indicador de isenção do modo de produção biológico (MPB) 

• Indicador de aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

• Número de árvores / cepas:  

• Olival total 

• Olival com mais de 30 anos 

• Castanheiros total 

• Castanheiros com mais de 60 anos 

• Sobreiros 

• Azinheiras 
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• Carvalho negral 

• Amendoeiras 

• Alfarrobeiras 

• Figueiras 

• Outras fruteiras 

• Cepas / plantas 

• Indicador de elegibilidade a intervenções dos seguintes grupos: 

• Pagamentos Diretos (ARB, PPA ou ARC)  

• Pagamentos Associados 

• Eco Regimes 

• MZD 

• Agroambientais 

• Florestação  

• POSEI (Madeira) 

Serão também pré-preenchidas as culturas permanentes (designação, área e atributos) declaradas 

no PU2022, nas situações em que não houve alterações nos respetivos dados do iSIP, 

nomeadamente, número de parcelário, numeração das subparcelas iSIP e ocupação do solo. 

Todos os dados pré-preenchidos deverão ser revistos e confirmados pelo beneficiário. 

Após a criação do PU, se uma eventual ida à sala do parcelário tiver gerado alterações nos dados das 

parcelas, ao editar de novo o formulário serão identificadas as parcelas e subparcelas onde ocorreram 

as alterações ( ). Para atualização de todos os dados alterados, o formulário deverá ser validado de 

novo. 

 Na situação acima descrita, apenas serão atualizados pela aplicação, os dados cuja origem 

é o iSIP. Todos os dados que já tenham sido preenchidos relativos à(s) parcela(s) em causa, deverão 

ser revistos e, em caso de necessidade, atualizados. 
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Figura 41 – Identificação das situações em que houve atualização dos dados do iSIP 
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6.1  Link para preenchimento do detalhe das superfícies (janela gráfica) 

O preenchimento do detalhe, para cada uma das subparcelas do iSIP, não será efetuado diretamente 

no ecrã principal da caracterização da exploração, mas sim no ecrã de detalhe das subparcelas, que 

também contém a imagem gráfica das mesmas. 

Assim, para poder efetuar este preenchimento o utilizador terá que pressionar o comando   (que 

aparece antes do número da parcela que se pretende trabalhar), que permite a edição dos dados das 

subparcelas. 

Ao pressionar este comando, o utilizador é, assim, direcionado para o ecrã de preenchimento do 

detalhe de cada uma das subparcelas, da parcela escolhida. 

 

Figura 42 – Acesso ao ecrã de preenchimento do detalhe das subparcelas 

Este ecrã de preenchimento tem associado a cada subparcela, a respetiva representação gráfica do 

iSIP. Estão identificados os limites das subparcelas da parcela em causa, sendo também visível o nome 

da parcela que consta no iSIP. 

Neste ecrã o utilizador poderá: 

• Visualizar a imagem gráfica da subparcela e dos polígonos das culturas; 

• Acrescentar ou eliminar culturas, através dos desenhos de polígonos de cultura em subparcelas 

com ocupação do solo CTP-CA (culturas temporárias) ou CPR-OA (estufas); 

• Efetuar medições de distâncias e áreas, através de ferramentas disponibilizadas para o efeito; 

• Acrescentar ou eliminar culturas secundárias (selecionando o separador das Culturas Secundárias); 

• Verificar os elementos lineares e da paisagem localizados na subparcela (selecionando o separador 

dos Elementos da Paisagem); 

• Visualizar os layers que cruzam a subparcela; 

• Visualizar as áreas de compromisso de intervenções agroambientais e de projetos florestais; 

• Visualizar a área explorada no caso dos Baldios; 
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• Visualizar as árvores da subparcela; 

• Editar culturas e respetivos atributos; 

• Candidatar-se aos diferentes grupos de intervenções do Pedido Único. 

 

 

Figura 43 – Ecrã de preenchimento do detalhe das subparcelas e respetivos separadores 

No caso específico dos baldios, é neste ecrã de preenchimento dos atributos das subparcelas do 

iSIP, que aparecerão as máximas áreas elegíveis de 1º e 2º pilar atribuídas ao beneficiário em causa. 

 

Figura 44 – Áreas distribuídas nos baldios 

A partir de 2023, o PU passa a disponibilizar, de forma gráfica, o desenho da localização das culturas 

dentro de uma subparcela, sendo que todas as subparcelas do PU têm, no mínimo, um polígono de 

cultura associado. 

No caso das ocupações do solo de culturas permanentes, só existe um polígono de cultura, com 

desenho e área coincidentes com os da subparcela. Isso significa que o utilizador poderá inserir ou 
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alterar os dados alfanuméricos da cultura, mas não será permitido criar mais polígonos, mesmo no caso 

de se tratar da cultura da vinha. A área do polígono da cultura, nesses casos, é exatamente igual à da 

subparcela. Qualquer divisão decorrente dos atributos das culturas permanentes deverá ser feita 

previamente no iSIP. 

 

Figura 45 – Polígono de cultura de subparcela com culturas permanentes 

Se houver, por exemplo, uma subparcela de vinha com duas castas ou duas finalidades diferentes, o 

utilizador deverá ir previamente ao parcelário, para dividir a subparcela em tantas quantas forem as 

diferenças. Outro exemplo: no caso da ocupação do solo FFL-FL com duas culturas diferentes 

(168 – povoamento outras resinosas e 174 – outras superfícies florestais), o beneficiário deverá solicitar 

a criação de duas subparcelas no iSIP. 

Existirão, também, as validações de coerência com o iSIP, nomeadamente, entre os polígonos de 

culturas declarados e as geometrias e ocupações de solo do iSIP. 

Na representação gráfica estarão visíveis os limites e os dados alfanuméricos das diferentes 

subparcelas iSIP da parcela que foi selecionada na página alfanumérica. Ao selecionar uma 

subparcela, serão apresentados os dados alfanuméricos das culturas e a imagem gráfica dos diferentes 

polígonos da subparcela. 

Nas ocupações do solo CTP-CA (culturas temporárias) e CPR-OA (estufas), o utilizador poderá 

desenhar novos polígonos e atribuir novas culturas, de forma a poder candidatar várias culturas na 

mesma subparcela. 
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Figura 46 – Polígonos de cultura de subparcela com culturas temporárias 

A criação de um novo polígono de cultura é feita selecionando primeiro, no separador da 

“Caracterização da exploração – Superfícies”, a parcela pretendida, através do botão  e, 

posteriormente, no separador da imagem gráfica da subparcela, carregando no botão  , seguido 

do botão “Novo Polígono” . De seguida, o utilizador deverá desenhar, na subparcela, os 

limites do polígono de cultura pretendido. Para iniciar o desenho do polígono deve premir uma vez o 

botão do rato e depois do desenho concluído deve premir duas vezes o referido botão. 

Caso, ao desenhar, os limites do polígono ultrapassem os limites exteriores da subparcela, os mesmos 

serão automaticamente ajustados aos limites constantes do iSIP, de modo a que a área total da 

subparcela não seja ultrapassada. 
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Figura 47 – Procedimento de criação de um novo polígono de cultura numa subparcela com culturas temporárias 

A criação de um novo polígono pode causar alterações aos dados já introduzidos na candidatura, uma 

vez que os polígonos existentes podem ser substituídos por novos, fazendo com que os dados 

alfanuméricos associados a esse antigo polígono sejam eliminados da candidatura. 

Para eliminar um polígono, o utilizador deve desenhar, por fora dos limites da subparcela, um outro 

polígono que inclua aquele que pretende eliminar. Os limites do novo polígono serão automaticamente 

ajustados aos limites da subparcela. 

As áreas candidatas às intervenções são as áreas do polígono da cultura, exceto em algumas 

intervenções agroambientais, cujas áreas são calculadas em função da área de interseção entre o 

polígono da cultura e o layer do compromisso ou da área geográfica de localização. 

A partir de 2023, o utilizador também poderá declarar culturas secundárias no Pedido Único, com o 

objetivo de comprovar a rotação de culturas, sendo que, para efeitos de candidatura às várias 

intervenções, apenas é contabilizada a cultura principal, ou seja, apenas esta será objeto de 

pagamento. 
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A declaração da cultura secundária é feita no separador “Culturas Secundárias” da página gráfica, a 

partir da seleção da subparcela e cultura principal já registadas. Dessa forma, todas as culturas 

secundárias estarão associadas a um polígono de uma cultura principal. Poderão ser indicadas uma 

ou mais culturas secundárias para o mesmo polígono de cultura principal. 

 

Figura 48 – Procedimento de criação de uma cultura secundária (no polígono de cultura de aveia) 

Após a seleção do separador “Culturas Secundárias”, o utilizador deve carregar no botão “Editar” e, de 

seguida, carregar no botão , para adicionar uma nova linha para preenchimento dos atributos da 

cultura secundária. 

 

Figura 49 – Adição de linha para preenchimento dos atributos da cultura secundária 

Ao carregar no botão , aparece uma janela com a identificação das culturas principais dos 

polígonos de cultura constantes no separador “Culturas”, devendo o utilizador selecionar a cultura à 

qual pretende associar uma cultura secundária, conforme ilustra a figura seguinte. 
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Figura 50 – Seleção da cultura (neste caso, aveia) à qual pretende associar uma cultura secundária 

Após selecionar o polígono de cultura à qual pretende associar a cultura secundária, é criada a nova 

linha, devendo o utilizador preencher, então, os atributos editáveis: a “Ocupação Cultural Secundária” 

e a “Aplicação Produtos Fitofarmacêuticos”. Simultaneamente, na imagem gráfica, aparece um zoom 

do polígono de cultura em questão. 

 

Figura 51 – Criação da linha para preenchimento dos atributos da cultura secundária, com zoom da imagem gráfica 

Ao colocar o cursor sobre esse campo, o utilizador pode selecionar a cultura secundária pretendida, 

através de uma lista de valores, da qual constam todas as culturas parametrizadas para a região e 

ocupação do solo da subparcela que está a ser trabalhada. 
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Figura 52 – Lista de valores disponível para preenchimento da cultura secundária 

Após preenchimento da cultura secundária, o utilizador deve preencher com “Sim/Não” o campo relativo 

à “Aplicação Produtos Fitofarmacêuticos”, consoante aplicou / prevê aplicar ou não produtos 

fitofarmacêuticos na presente campanha, para a cultura em questão. 

 

Figura 53 – Preenchimento da ocupação cultural secundária e da aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

No PU 2023, o campo “Aplicação Produtos Fitofarmacêuticos” é de preenchimento 

obrigatório para todas as culturas, independentemente da respetiva ocupação de solo. 

O preenchimento deste campo é feito na janela gráfica do separador da “Caracterização da exploração 

– Superfícies”. Para tal, o utilizador deve carregar primeiro no botão  existente no canto superior 

esquerdo da janela gráfica e, posteriormente, preencher com “Sim/Não” o campo “Aplicação 

Produtos Fitofarmacêuticos” para cada subparcela / polígono de cultura principal / polígono de 

cultura secundária, consoante aplicou / prevê aplicar ou não produtos fitofarmacêuticos na presente 

campanha. Esta questão não é vinculativa, mas deve traduzir, tanto quanto possível, a realidade. 

Quando, após preenchimento deste campo com “Sim” ou “Não”, forem gravadas as alterações, a 

aplicação converte o “Sim” num picoleto, ficando o campo em branco, no caso de ter sido preenchido 

a “Não”.  
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Também a partir de 2023, o utilizador poderá visualizar, em cada um dos polígonos de cultura, os 

elementos lineares e da paisagem georreferenciados no iSIP, premindo o separador “Elementos da 

Paisagem”. Os elementos lineares e da paisagem podem, consoante o seu tipo, estar identificados no 

parcelário por pontos, linhas ou polígonos e são contabilizados quer para efeitos da elegibilidade à 

intervenção do Eco Regime A.3.6 – Práticas promotoras da biodiversidade, quer para efeitos de 

cumprimento da Condicionalidade (como elementos não produtivos (ENP) localizados ou adjacentes a 

terras aráveis). 

 (Em desenvolvimento) No quadro que consta neste separador, para cada tipo de elemento 

da paisagem existente, é indicada a:  

– Adjacência: de acordo com as ocupações de solo das subparcelas adjacentes à subparcela que 

contém o elemento da paisagem, é indicada a área correspondente a prados e pastagens 

permanentes (PP), culturas permanentes (CP) e terra arável (TA); 

– Quantidade: número, comprimento ou área do elemento da paisagem em questão, consoante 

corresponda, respetivamente, a um elemento representado, no iSIP, por pontos, linhas ou polígonos; 

 – Área: calculada através da multiplicação do valor indicado na “Quantidade” pelo equivalente de 

superfície de interesse ecológico ou ambiental (ESIAE) constante no Anexo XIV da Portaria nº 54-

E/2023, de 27 de fevereiro. O equivalente de superfície de interesse ecológico ou ambiental (ESIAE) 

resulta do produto do fator de conversão com o fator de ponderação (que avalia o valor ecológico do 

elemento da paisagem). Assim, além de converter os elementos lineares em área (fator de conversão) 

também faz a ponderação do valor ecológico ou ambiental desse elemento ou área (fator de 

ponderação). 

 

Figura 54 – Informação referente aos Elementos da Paisagem existentes no polígono de cultura (em desenvolvimento) 

Os elementos lineares e da paisagem georreferenciados no iSIP, a considerar no PU da presente 
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campanha, são os seguintes: 

• Com representação no iSIP enquanto subparcela (categoria ELP) 

✓ Bosquetes (FBQ-EP) 

✓ Galerias ripícolas (GRP-EP) 

✓ Sebes (SEB-EL) 

✓ Linhas de água (LAG-EL) 

✓ Lagoas e charcas sem revestimento (CHL-EP) 

✓ Valas de drenagem / rega sem revestimento (VAL-EL) 

✓ Taludes (TLD-EL) 

✓ ELP em orizicultura (ORI-EL) 

✓ Património cultural e arqueológico (PCA-EP) 

✓ Muros de pedra posta de suporte a socalcos e outros (MUR-EL) 

• Sem representação no iSIP enquanto subparcela 

✓ Arvoredos de interesse público 

✓ Árvores em linha (que não sejam culturas permanentes e tenham um comprimento mínimo de 

25 metros) 

✓ Árvores isoladas (com um mínimo de 8 metros de diâmetro de copa e mínimo de 30 metros de 

distância de outras árvores) 

• Sem representação no iSIP (layer ELP) 

✓ Ninhos e caixas de abrigo 

✓ Comedouros para a fauna bravia 

✓ Contadores 

✓ Bardos de urze – Madeira 

De modo a facilitar a identificação da subparcela em que se pretende preencher os atributos das 

culturas principais e secundárias, quando se acede à linha para preenchimento, na imagem gráfica 

e para além de alteração da cor da subparcela (que aparece sombreada a amarelo), é feito um 

zoom à subparcela em questão. 
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Figura 55 – Janela gráfica (zoom à subparcela em preenchimento) 

Ainda no que diz respeito à imagem gráfica, é possível utilizar algumas ferramentas da aplicação do 

iSIP, como por exemplo, alterar a escala da imagem e adicionar layers à janela gráfica onde se insere 

determinada parcela, de forma a verificar se a mesma interseta algum desses layers. 

Entre outros, existe disponível o layer das árvores georreferenciadas do iSIP, que fica disponível e 

visível quando se aumenta o zoom na imagem gráfica e que apenas assinala a localização das árvores 

que se encontram georreferenciadas no iSIP. Para uma informação mais detalhada, como por exemplo 

o tipo de árvores, o compasso de plantação e a idade das árvores, terá que ser consultado o iSIP. 
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Figura 56 – Layers disponíveis na janela gráfica (aumento do zoom para visualização do layer das árvores 

georreferenciadas) 

Também existe a possibilidade de aumentar o tamanho da janela gráfica, de modo a permitir uma 

melhor visualização dos limites da parcela e respetivas subparcelas. No entanto, ao aumentar a janela 

gráfica, deixamos de visualizar as linhas de preenchimento dos atributos das parcelas, como por 

exemplo, a cultura e respetiva área. 

Para que a janela gráfica volte ao seu tamanho normal, é necessário pressionar o comando . 
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Figura 57 – Comando para maximizar a janela gráfica 

 

Figura 58 – Comando para minimizar a janela gráfica 

Dentro da janela gráfica, existem ainda outros botões com diferentes funcionalidades. Quando ativado 

(situação que acontece, por defeito), o botão  permite que, ao desenharmos um novo 

polígono, as linhas desenhadas se sobreponham às linhas que limitam os polígonos já existentes, 

ficando assim coincidentes. O botão  permite que, quando se alterna entre a janela do mapa 

normal e a janela maximizada, seja feito automaticamente zoom, de forma a que a subparcela preencha 

toda a janela gráfica. Desta forma, quando se está a desenhar um novo polígono pode alternar-se entre 

a janela normal e o mapa maximizado e é feito automaticamente o zoom para ajustar o mapa à área 

disponível. 
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Figura 59 – Comandos úteis na delimitação de novos polígonos de cultura 

Encontram-se, também, disponíveis outras ferramentas de navegação que permitem “escolher” , 

“navegar” , “medir distância”  e “medir área” .  

 

Figura 60 – Comandos de navegação e de medição 

O botão “escolher”  permite selecionar um polígono de cultura, ampliando a sua imagem. 

 

Figura 61 – Utilização do botão “escolher” para seleção de um polígono de cultura 
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O botão “navegar”   permite a navegação dentro da janela gráfica, disponibilizando uma escala que 

permite o aumento ( ) ou diminuição ( ) da representação gráfica da subparcela. 

 

Figura 62 – Utilização do botão “navegar” para aumentar ou diminuir a representação gráfica da subparcela 

Para a medição de distâncias e áreas estão disponíveis, respetivamente, os comandos  e . 

 

Figura 63 – Comandos para medição de distâncias e áreas na janela gráfica 

Para a medição de áreas, após pressionar o comando respetivo , o utilizador terá que definir todos 

os pontos que formam o polígono pretendido. Para fixar todos os pontos, deverá ser pressionado o 

botão esquerdo do rato em cima de cada um deles. No final da definição do polígono, para ser calculada 

a respetiva área, o utilizador deverá premir duas vezes o botão esquerdo do rato. 
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Figura 64 – Definição do polígono para medição de área 

 

Figura 65 – Dados fornecidos pela ferramenta de medição de áreas na janela gráfica 

Para a medição da distância, após pressionar o comando respetivo , o utilizador deverá definir o 

ponto de início e de fim da distância pretendida. Ao pressionar duas vezes o botão do rato, é calculada 

a distância. 
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Figura 66 – Marcação dos pontos para medição da distância 

 

Figura 67 – Cálculo da distância entre dois pontos 

Para além das ferramentas existentes na janela gráfica, encontra-se disponível, no ecrã de 

preenchimento das subparcelas, uma ferramenta que permite consultar eventuais áreas de 

compromissos agroambientais (apenas disponíveis, no Continente, a partir de 2024), bem como 

eventuais áreas incluídas em projetos de florestação, das subparcelas iSIP, da parcela em que nos 

encontramos. Para o fazer deverá pressionar o comando . 
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Figura 68 – Consulta das áreas de compromissos 

Tratando-se do primeiro ano de novos compromissos agroambientais, no PU 2023 apenas estará 

disponível, para o Continente, a informação referente aos compromissos decorrentes dos projetos de 

florestação transitados de anteriores quadros comunitários. A informação referente aos compromissos 

agroambientais apenas estará disponível na campanha 2024. 

 

Figura 69 – Consulta das áreas de compromissos de projetos de florestação – sem compromissos ativos 

 

Figura 70 – Consulta das áreas de compromissos de projetos de florestação – com compromissos ativos 
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No ecrã de preenchimento dos dados das superfícies da exploração, o preenchimento dos dados é 

efetuado “em linha”, sendo que cada linha corresponde a um polígono de cultura distinto. Será, pois, 

necessário detalhar os diferentes campos para cada polígono de cultura com área elegível. 

Uma vez que o preenchimento é efetuado ao polígono da cultura, apenas aparecerão disponíveis para 

preenchimento as culturas compatíveis com a respetiva ocupação do solo. 

 

Figura 71 – Preenchimento da ocupação cultural do polígono da cultura 

A espécie, a variedade e o revestimento são preenchidos em colunas próprias. Para além destes, 

existem outros atributos para as culturas, como por exemplo, a indicação de se a produção é em estufa 

ou ao ar livre, a finalidade a que se destinam, bem como a casta, no caso da vinha. Nem todos estes 

atributos são de preenchimento obrigatório, sendo a obrigatoriedade determinada pelas intervenções a 

que o polígono de cultura é candidato. 

Existem, também, colunas para indicação, nomeadamente, se o regime é de sequeiro ou regadio, da 

existência de pastoreio, bem como para a área dos Prados Permanentes Ambientalmente Sensíveis. 

O campo da “Isenção MPB” poderá ser preenchido pelo utilizador com “Sim” ou “Não”, desde que exista 

uma notificação registada na DGADR para o modo de produção biológico em nome do beneficiário. 

Na coluna “Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos” o beneficiário deve indicar se foram ou não 

aplicados ou se prevê ou não aplicar, na presente campanha, produtos fitofarmacêuticos. Conforme 

anteriormente referido, esta coluna é de preenchimento obrigatório para todas as culturas, 

independentemente da respetiva ocupação de solo. 

Existem também campos para a recolha do número de árvores, sendo que as árvores 

georreferenciadas no iSIP aparecem pré-preenchidas. 

No ecrã de preenchimento, por vezes, deixam de ficar visíveis os cabeçalhos, podendo tornar-se difícil 

o preenchimento dos campos por não ser percetível em qual nos encontramos. Nestas situações, deve 
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passar-se com o cursor sobre o campo disponível para preenchimento, sendo indicado o número do 

polígono de cultura em que estamos posicionados, bem como o nome do campo em causa. 

No exemplo da figura seguinte, encontramo-nos posicionados na subparcela 1 da parcela iSIP com o 

número sequencial 14, e na coluna “Espécie”, do polígono de cultura com o número sequencial 4. 

 

Figura 72 – Descrição dos campos, visível com a deslocação do cursor 

  

Preenchidos todos os atributos dos polígonos de cultura das subparcelas de uma parcela, devem 

guardar-se os dados recolhidos, pressionando o botão “guardar”. No caso de não se pretender guardar 

as alterações efetuadas, deverá pressionar-se o botão “cancelar”. 

 

Figura 73 – Comandos para guardar ou cancelar as alterações efetuadas na recolha de dados 

Poderá, então, passar-se para o preenchimento dos atributos dos polígonos de cultura das subparcelas 

da parcela seguinte, utilizando os botões de navegação existentes. Os botões  permitem navegar 

para a subparcela anterior ou para a subparcela seguinte, respetivamente. A navegação para a parcela 

anterior ou para a parcela seguinte, deverá ser feita premindo os botões respetivos  

 

Figura 74 – Comandos para navegação entre subparcelas e entre parcelas, na janela gráfica 
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Caso tenha ativado o botão “Editar” apenas é possível deslocar-se para as subparcelas / 

parcelas seguintes, após pressionar o comando “Guardar” ou “Cancelar”, consoante pretenda 

proceder à gravação das alterações, ou efetuar o seu cancelamento. 

Ao efetuar a gravação dos atributos dos polígonos de culturas, a aplicação assinala automaticamente, 

em função dos dados preenchidos e da localização geográfica das mesmas, as intervenções a que os 

mesmos poderão ser candidatos. 

 

Figura 75 – Preenchimento automático das potenciais intervenções em função da cultura indicada 

Se o beneficiário quiser indicar que não se pretende candidatar a alguma das intervenções assinaladas, 

poderá fazê-lo, de uma só vez, no separador da caraterização da exploração – superfícies, utilizando 

o comando . Este comando permite a eliminação definitiva das mesmas. 

Se pressionar o comando , apenas serão limpos os campos referentes à coluna da intervenção; 

neste caso, e após a gravação, a aplicação, em função da elegibilidade dos dados indicados, volta a 

assinalar as intervenções a que se poderá candidatar. 

Estes comandos apenas ficarão disponíveis em modo de edição. 

 

Figura 76 – Comandos para eliminação simultânea de candidatura a um tipo de intervenção (neste caso, Eco Regimes) 

Se pretender não candidatar apenas um dos polígonos de cultura, terá que editar a parcela a que o 

mesmo pertence e, no ecrã da imagem gráfica, selecionar a respetiva subparcela, e no polígono de 
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cultura em questão, substituir o “Sim”, assinalado automaticamente por um “Não”. De seguida, deverá 

gravar as alterações efetuadas. 

 

Figura 77 – Eliminação de candidatura a intervenções (acesso ao ecrã de preenchimento) 

 

Figura 78 – Eliminação da candidatura de um polígono de cultura a uma intervenção (neste caso, Eco Regimes) 

Não existe uma área candidata às diferentes intervenções. Iremos ter polígonos de cultura candidatos, 

sendo contabilizada a máxima área elegível 1º pilar ou 2º pilar, em função das intervenções a que se 

candidata. Para os Pagamentos Diretos (Eco Regimes incluídos) e MZD será contabilizada a 

máxima área elegível 1º pilar; para as intervenções agroambientais será contabilizada a máxima 

área elegível 2º pilar. 

Para que se possa aceder a outro separador do PU, é necessário efetuar previamente a gravação dos 

dados deste separador. 
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7. Caracterização do efetivo pecuário da exploração 

Este separador contém toda a informação do efetivo pecuário do próprio ou de outrem registado no 

SNIRA à data da candidatura até ao final do período de retenção respetivo (30 de abril, no caso dos 

bovinos, ovinos e caprinos), por Marca de Exploração e por espécie/classe etária: 

• Animais da espécie bovina 

O número de animais por classe etária será pré-preenchido por marca de exploração, com a 

informação do SNIRA – Bovinos; 

• Animais das espécies ovina e caprina 

O número de animais por classe etária será pré-preenchido por marca de exploração, com a 

informação do SNIRA – Ovinos e Caprinos; 

• Animais da espécie suína 

O número de animais por classe etária será pré-preenchido por marca de exploração, com a 

informação residente no SNIRA, relativa à declaração de existências do período mais recente; para 

os suínos; o número de animais pré-preenchido pode ser alterado. 

A informação encontra-se organizada em cinco quadros: 

1. Efetivo pecuário do próprio – caracterização dos animais do beneficiário; 

2. Efetivo pecuário de outrem – caracterização dos animais de outrem; 

3. Eco Regimes – indicação de candidaturas às intervenções A.3.4 (Melhorar a eficiência alimentar 

animal), A.3.5.1 (Bem-estar animal) e A.3.5.2 (Uso racional de antimicrobianos); 

4. Raças autóctones – caracterização dos animais do próprio, candidatos à intervenção C.1.1.4 – 

Recursos genéticos – manutenção de raças autóctones ameaçadas; 

5. Apoio à proteção do Lobo Ibérico – identificação dos cães de guarda, para os candidatos à 

intervenção D.2.4.1. 

 Nas situações em que existem dados pré-preenchidos, os mesmos deverão ser 

confirmados. Eventuais correções de dados relativas a bovinos, ovinos e caprinos e marcas de 

exploração deverão ser efetuadas na base de dados do SNIRA. 

Poderão ser inseridas espécies/classes etárias referentes, por exemplo, a aves e equídeos. No entanto, 

a inserção de novas espécies é condicionada pela marca de exploração, uma vez que, ao pretender 
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associar uma espécie a uma determinada marca, apenas surgirão para escolha as espécies que no 

SNIRA estão associadas à marca em causa. 

No quadro do Efetivo pecuário do próprio existem os seguintes campos: 

• Possui porcos em regime de montanheira? O utilizador deve informar se possui porcos em 

regime de montanheira. 

• Marca de exploração: preenchimento automático com as marcas de exploração registadas no 

SNIRA em nome do beneficiário. Adicionalmente, o utilizador poderá incluir uma nova marca de 

exploração registada no SNIRA, através da seleção da marca na lista de valores disponibilizada 

para o efeito, composta por todas as marcas do próprio registadas no SNIRA. 

• Espécie / classe etária (ECE): preenchimento automático com as espécies/classes etárias 

registadas no SNIRA para a marca de exploração indicada anteriormente. Adicionalmente, haverá 

uma lista de valores para o utilizador poder incluir uma ECE. 

• Animais do próprio – pastoreio: preenchido automaticamente com o nº de animais do próprio em 

pastoreio, registado no SNIRA na respetiva ECE. Pode ser alterado pelo utilizador. 

• Animais do próprio – estabulado: preenchido automaticamente com o nº de animais do próprio 

que estejam estabulados, registado no SNIRA na respetiva ECE. Pode ser alterado pelo utilizador. 

• Manutenção MPB: campo para o utilizador indicar o nº de animais da respetiva Marca de 

Exploração/ECE que estão em Manutenção ao Modo de Produção Biológica. 

• Conversão MPB: campo para o utilizador indicar o nº de animais da respetiva Marca de 

Exploração/ECE que estão em Conversão ao Modo de Produção Biológica. 
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Figura 79 – Quadros do efetivo pecuário do próprio e de outrem 

Relativamente aos animais de outrem, os mesmos serão inscritos num quadro diferente do quadro dos 

animais do próprio. Os dados a inscrever no quadro não sofreram alterações face ao ano anterior, ou 

seja, deverão ser inscritos o NIF e a marca de exploração do “outrem”, bem como o número de animais 

por espécie/classe etária. 

No PU 2023 existirá um novo quadro onde o beneficiário deverá indicar se pretende ou não candidatar-

se, em 2023, aos Eco Regimes abaixo identificados, bem como manifestar a intenção de se candidatar 

aos mesmos em 2024: 

• Intervenção A.3.4 – Melhorar a eficiência alimentar animal 

• Intervenção A.3.5.1 – Bem-estar animal 

• Intervenção A.3.5.2 – Uso racional de antimicrobianos 

Este quadro deve ser preenchido para cada uma das intervenções, consoante o beneficiário tenha ou 

não animais elegíveis registados no SNIRA. 
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Figura 80 – Quadro dos Eco Regimes 

No caso da intervenção A.3.4 – Melhorar a eficiência alimentar animal, o beneficiário deverá também 

indicar se detém a totalidade do efetivo de vacas leiteiras sujeito a contraste, quando aplicável. 

Para quem pretenda candidatar-se à intervenção C.1.1.4 – Recursos genéticos – manutenção de 

raças autóctones ameaçadas, deverá ser assinalado o número de reprodutores candidatos no quadro 

existente para o efeito. 

 

Figura 81 – Dados da candidatura à intervenção C.1.1.4 (separador do efetivo pecuário) 

O quadro será pré-preenchido com os dados das espécies/classes etárias e raças que o beneficiário 

possui no SNIRA, para as marcas de exploração que se encontrem ativas. Deve ser indicado o número 

de reprodutores candidatos, por espécie/classe etária e por raça. 

Neste separador, existe também um quadro relacionado com a candidatura à intervenção D.2.4.1 – 

Apoio à proteção do lobo ibérico, para preenchimento pelos beneficiários que se candidatem a esta 

intervenção, onde deverá ser indicada a identificação individual do(s) cão(ães) de guarda dos rebanhos. 

O número de identificação dos animais e a respetiva declaração do ICNF a atestar que o canídeo se 

trata de um “cão de guarda” irá ser validado, eletronicamente, com a informação que consta no Sistema 

de Informação de Animais de Companhia (SIAC). 

 

Figura 82 – Dados relativos à identificação dos cães de guarda dos rebanhos 
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Para que possamos aceder a outro separador do PU, é necessário efetuar previamente a gravação dos 

dados deste separador. 
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8. Pagamentos diretos 

Neste separador é recolhida informação que não se encontra diretamente relacionada com as 

superfícies ou com o efetivo pecuário, mas que é fundamental para alguns pagamentos diretos, 

nomeadamente, para as Intervenções A.1.1 Apoio ao Rendimento base (ARB), A.2.1 Pagamento aos 

Pequenos Agricultores (PPA) e A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar (ARC). 

Para o preenchimento dos dados neste separador, é necessário pressionar, previamente, o comando 

“Editar” na barra de comandos. 

 

Figura 83 – Edição do separador dos pagamentos diretos 

O quadro dos pagamentos diretos terá três questões para que o utilizador indique quais as intervenções 

a que se quer candidatar: 

• Intervenção A.2.1 – Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA): o utilizador deve indicar se 

pretende candidatar-se ao PPA, selecionando a opção correta de “Sim” ou “Não”. 

• Intervenção A.1.1 – Apoio ao Rendimento Base (ARB): o utilizador deve indicar se pretende 

candidatar-se ao ARB, selecionando a opção correta de “Sim” ou “Não”. 

• Intervenção A.2.2 – Apoio Redistributivo Complementar (ARC): o utilizador deve indicar se 

pretende candidatar-se ao ARC, selecionando a opção correta de “Sim” ou “Não”. 

O Pagamento aos pequenos agricultores (PPA) é concedido, anualmente, sob a forma de montantes 

fixos e substitui todos os pagamentos diretos, sendo o nível de apoio estabelecido em função do 

número de hectares elegíveis para os quais são ativados direitos ao pagamento. 

A partir de 2023 passa a ser um regime aberto e não está associado a um indicador histórico. Qualquer 

agricultor (com direitos de pagamento) pode candidatar-se a este regime. O beneficiário tem, contudo, 

de optar por um dos regimes a que se pretende candidatar: PPA ou ARB. 

Os hectares elegíveis declarados pelo agricultor para efeitos do pagamento aos pequenos agricultores 

devem estar à sua disposição no dia 31 de maio do ano a que diz respeito a candidatura, e devem 

cumprir as condições de elegibilidade ao longo de todo o ano civil. 
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O pedido pagamento PPA não pode ser assinalado, em simultâneo, com outros pagamentos diretos, 

nomeadamente: ARB, ARC, Eco Regimes e Apoios Associados. 

 

Figura 84 – Candidatura ao pagamento aos pequenos agricultores (PPA) 

No âmbito do Apoio ao Rendimento Base (ARB), existem neste separador questões relativas à 

atribuição de direitos, por via da Reserva Nacional. 

 

Figura 85 – Informação relativa à atribuição de direitos por via da Reserva Nacional 

O beneficiário pode solicitar a atribuição de direitos por via da reserva nacional, devendo ser 

especificada a situação em que se insere esse pedido. As diferentes opções para a candidatura à 

reserva, apenas ficam disponíveis para preenchimento se o beneficiário responder “Sim” à pergunta 

“Candidata-se à reserva?”. Apenas pode ser assinalada uma das opções para a candidatura à reserva. 

No PU 2023 mantém-se a opção de candidatura à reserva de direitos ARB “Exploração em territórios 

vulneráveis (Portaria n.º 301/2020 e RCM n.º21/2021)”, de maneira a prever que os agricultores cujas 

parcelas das respetivas explorações agrícolas estejam localizadas em zona vulnerável, de acordo com 

a listagem das freguesias vulneráveis prevista no Anexo II da Portaria n.º 301/2020, possam solicitar a 

atribuição de direitos ao pagamento provenientes da reserva nacional. 

Se for assinalada esta opção de candidatura à reserva é verificado se, na exploração do beneficiário 

(separador da caracterização da exploração – superfícies), existe alguma parcela situada numa das 

freguesias vulneráveis prevista no Anexo II da Portaria n.º 301/2020 com área elegível de 1º pilar. Caso 

não se verifique esta condição, será gerado um erro impeditivo a informar que a candidatura à reserva 

não é válida. 
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Figura 86 – Erro gerado por não reunir condições de candidatura à reserva 

Existirá, também, uma nova opção de candidatura à reserva, para beneficiários com “Exploração fora 

de territórios vulneráveis”. Nesta situação, a candidatura à reserva só é possível se o beneficiário não 

detiver nenhuma parcela em zona vulnerável (Portaria n.º 301/2020 e RCM n.º 21/2021). 

Na candidatura à reserva através destas duas opções, é também verificado se o beneficiário submeteu 

um pedido único nos anos de 2018, 2019 e 2020. Se em algum dos anos, ou, no período total, tal não 

tiver acontecido, é verificado se existe no IB (separador “Rosto”, quadro “Heranças / Cisões / Fusões / 

Outras”), um NIF que colmate a não submissão no(s) ano(s) em falta, ou seja, um NIF que tenha pedido 

único nesses anos. Caso a condição da existência de PU nos anos de 2018, 2019 e 2020 não se 

verifique, será gerado um erro impeditivo da submissão. 

 

Figura 87 – Erro gerado por não ter submetido PU no período definido 

Para os beneficiários que escolham o pedido de atribuição de direitos por via da reserva nacional, 

assinalando as opções “Jovem agricultor” ou “Início de atividade”, é obrigatório o preenchimento de um 

quadro específico com a indicação dos cursos de formação profissional frequentados. Existirá uma lista 

de valores para preenchimento do referido quadro. 

 

Figura 88 – Quadro para recolha dos cursos de formação frequentados 

 

Figura 89 – Erro gerado por falta de preenchimento do quadro dos cursos de formação 
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Associado ao quadro “Cursos de Formação”, existe um compromisso que as pessoas coletivas 

candidatas à reserva têm que assinalar. Trata-se do compromisso de que um dos NIFs indicados no 

quadro como tendo a formação exigida é do gestor que exerce o controlo efetivo e duradouro sobre a 

pessoa coletiva, em termos de decisões relativas à gestão agrícola da exploração, benefícios e riscos 

financeiros, não podendo o mesmo ser colocado em causa por outros sócios, estando esse controlo 

evidenciado nos estatutos, atas e/ou deliberações da sociedade, bem como em conformidade com o 

registo em sede do Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE). Para assinalar a tomada de 

conhecimento deste compromisso, deverá ser pressionado o campo correspondente. 

 

Figura 90 – Compromisso de controlo efetivo de sociedade 

Nos casos em que deveria ser assinalada a tomada de conhecimento do compromisso e o utilizador 

não o faz, é gerado um erro impeditivo. 

Para os beneficiários que assinalem a candidatura à reserva enquanto jovem agricultor, existirá uma 

validação cruzada dos dados inscritos neste separador com os dados do respetivo IB. Será verificada 

a data de nascimento do beneficiário ou dos gerentes, no caso de beneficiários do tipo pessoa coletiva, 

no sentido de avaliar a condição de jovem agricultor. 

 

Figura 91 – Erro decorrente da validação da condição de jovem agricultor 

A intervenção relativa ao Apoio redistributivo complementar (ARC) é definida, através do 

estabelecimento de um apoio a um número limitado de hectares elegíveis (20 ha) das explorações de 

pequena e média dimensão em complementaridade do Apoio ao rendimento base (ARB). No entanto, 

o beneficiário terá de indicar que pretende candidatar-se a esta intervenção, caso seja também 

candidato ao Apoio ao rendimento base (ARB). 
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Figura 92 – Erro decorrente da validação da candidatura ao apoio redistributivo complementar (ARC) 

Após a recolha de dados, para que possamos aceder a outro separador do PU, é necessário efetuar 

previamente a gravação dos dados deste separador. 
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9. Apoios associados 

Neste novo separador são declarados dados adicionais relativos aos apoios associados, existindo três 

quadros distintos: um para animais (intenção de candidatura para 2024 para as intervenções de bovinos 

e pequenos ruminantes), outro para superfícies e outro para a organização de produtores. À 

semelhança dos restantes separadores, para o preenchimento dos dados neste separador, é 

necessário pressionar, previamente, o comando “Editar” na barra de comandos. 

 

Figura 93 – Informação relativa ao separador dos apoios associados 

No que diz respeito às intervenções A.1.2.1 – Pagamento por vaca em aleitamento, A.1.2.2 – 

Pagamento aos pequenos ruminantes e A.1.2.3 – Pagamento ao leite de vaca, o beneficiário deverá 

assinalar a sua intenção de vir a receber estes apoios em 2024, estando, no entanto, a existência 

destes pagamentos condicionada à publicação da respetiva legislação. 

 

Figura 94 – Informação relativa à intenção de candidatura aos apoios associados – animais 

No quadro dos Apoios associados – superfícies são detalhadas as informações relativas às seguintes 

intervenções: 

• A.1.2.4 – Pagamento ao arroz 

• A.1.2.5 – Pagamento ao tomate para indústria 

• A.1.2.6 – Pagamento às proteaginosas 
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• A.1.2.7 – Pagamento aos cereais praganosos 

• A.1.2.8 – Pagamento ao milho grão 

• A.1.2.9 – Pagamento ao milho silagem 

• A.1.2.10 – Pagamento à multiplicação de sementes certificadas 

• A.1.2.11 – Pagamento específico para o algodão 

 

Figura 95 – Informação relativa aos apoios associados – superfícies 

Toda a informação das subparcelas e culturas candidatas aos apoios associados será preenchida 

automaticamente, de acordo com o Separador da Caracterização da Exploração – Superfícies. 

Neste quadro, terá que ser indicada a intervenção a que se pretende candidatar, a partir da lista de 

valores disponível no campo da “Intervenção”. 

 Para corrigir uma intervenção mal recolhida, o utilizador deve começar por selecionar, no 

separador dos “Apoios associados”, o botão “Editar”. No quadro das “Superfícies”, deve ser depois 

eliminada a linha correspondente à intervenção a retificar. Após gravar a alteração, deve voltar a editar 

o registo. A linha volta, então, a aparecer com a intervenção em modo de edição para que possa ser 

efetuada a correção. 
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Figura 96 – Procedimento para eliminar uma intervenção mal registada 

No caso de ser assinalada a candidatura à intervenção A.1.2.7 (cereais praganosos) e houver a 

necessidade de delimitar (por exemplo para efeito de candidatura à intervenção D.2.4.3 Proteção da 
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águia caçadeira), na mesma subparcela, dois polígonos com a mesma cultura, tem de se candidatar à 

intervenção a totalidade da área da subparcela.  

Neste separador também existe um quadro para o utilizador registar as Organizações de Produtores 

das quais o beneficiário é associado, no caso das intervenções A.1.2.5 (tomate), A.1.2.7 (cereais 

praganosos), A.1.2.8 (milho grão) e A.1.2.9 (milho silagem). 

 

Figura 97 – Informação relativa às Organizações de Produtores das quais é associado 

Caso o beneficiário tenha alguma subparcela candidata à intervenção A.1.2.5 (tomate), A.1.2.7 (cereais 

praganosos), A.1.2.8 (milho grão) ou A.1.2.9 (milho silagem), o quadro relativo às “Organizações de 

produtores” aparecerá pré-preenchido, em função da informação residente no iDigital, com a OP que 

esteja reconhecida à data da candidatura e à qual o beneficiário pertença. 

Se houver mais do que uma OP por intervenção, não serão pré-preenchidos quaisquer valores para 

essa intervenção, devendo o beneficiário preencher obrigatoriamente os campos manualmente (não 

será disponibilizada lista de valores para o preenchimento dos campos). Este procedimento também é 

válido caso sejam realizadas entregas junto de uma OP estrangeira. 

Os dados pré-preenchidos não poderão ser alterados, mas podem ser eliminados na íntegra. 

Se for retirada a candidatura a alguma das intervenções relacionadas com este quadro e existirem 

dados preenchidos para a OP, os mesmos serão eliminados. 

Após a recolha de dados, para que possamos aceder a outro separador do PU, é necessário efetuar 

previamente a gravação dos dados deste separador. 
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10. Eco Regimes 

Foi criado um novo separador para os Eco Regimes (Intervenções A.3), onde se incluem as 

intervenções da Agricultura Biológica (do Continente) e da Produção Integrada, que a partir de 2023 

deixam de ser compromissos agroambientais e passam a ser Eco Regimes, com candidaturas anuais. 

Neste separador existem quatro quadros distintos, com informação relativa a: 

 Intervenções dos Eco Regimes; 

 Elementos da paisagem; 

 Compromissos opcionais à intervenção; 

 Organismos de controlo e certificação. 

 

Figura 98 – Informação relativa ao separador dos Eco Regimes 

No quadro dos Eco Regimes são detalhadas as informações relativas às seguintes intervenções: 

• A.3.1 Agricultura biológica 

• A.3.1.1 Agricultura biológica – Conversão 

• A.3.1.2 Agricultura biológica – Manutenção 

• A.3.2 Produção integrada (PRODI) – Culturas agrícolas 

• A.3.3 Gestão do solo 

• A.3.3.1 Maneio da pastagem permanente 

• A.3.3.2 Promoção da fertilização orgânica 
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• A.3.4 Melhorar a eficiência alimentar animal 

• A.3.5 Bem-estar animal e uso racional de antimicrobianos 

• A.3.5.1 Bem-estar animal 

• A.3.5.2 Uso racional de antimicrobianos 

• A.3.6 Práticas promotoras da biodiversidade 

Toda a informação das subparcelas e culturas candidatas aos Eco Regimes será preenchida 

automaticamente, de acordo com a informação do Separador da “Caracterização da Exploração – 

Superfícies”. Estes dados não são editáveis, pelo que eventuais alterações terão de ser previamente 

efetuadas no separador da “Caraterização da Exploração – Superfícies”. 

Após carregar no botão “Editar”, o utilizador deve começar por assinalar com “Sim” ou “Não” se 

pretende candidatar-se à intervenção A.3.6 – Práticas promotoras da biodiversidade. 

 

Figura 99 – Questão relativa à candidatura à intervenção A.3.6 (Práticas promotoras da biodiversidade) 

Para preenchimento do código e descrição da intervenção haverá uma lista de valores com as 

intervenções disponíveis, de acordo com a cultura e a localização da subparcela. Estes campos são de 

preenchimento obrigatório. 

A área candidata a cada intervenção será calculada automaticamente, após gravação, pela aplicação 

com a área do polígono da cultura ou, quando a intervenção assim o exigir, com a área de interseção 

com o layer de área elegível. Este campo estará bloqueado e não poderá ser alterado.  

 Para corrigir uma intervenção mal recolhida, o utilizador deve começar por selecionar, no 

separador dos “Eco Regimes”, o botão “Editar”. No quadro das “Superfícies”, deve ser depois eliminada 

a linha correspondente à intervenção a retificar. Após gravar a alteração, deve voltar a editar o registo. 

A linha volta, então, a aparecer com a intervenção em modo de edição para que possa ser efetuada a 

correção. 
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Figura 100 – Informação relativa às Superfícies 

 (Em desenvolvimento) No quadro dos Elementos da paisagem estarão listados os elementos 

lineares e da paisagem existentes por subparcela, que serão contabilizados, nomeadamente, para 

efeitos da elegibilidade à intervenção A.3.6 – Práticas promotoras da biodiversidade. O quadro é de 

preenchimento automático a partir dos dados existentes no separador da “Caracterização da 

Exploração – Superfícies”, não sendo, por isso, os dados editáveis. Eventuais alterações terão de ser 

previamente efetuadas no separador da “Caraterização da Exploração – Superfícies” ou na 

georreferenciação dos elementos lineares e da paisagem no iSIP. 

 

Figura 101 – Informação relativa aos Elementos da paisagem 

No quadro dos Compromissos opcionais à intervenção, o beneficiário irá declarar os compromissos 

opcionais, de acordo com as intervenções indicadas no quadro “Superfícies – Eco regimes”. Este 

quadro é de preenchimento opcional para os compromissos opcionais anuais. 

 

Figura 102 – Informação relativa aos Compromissos opcionais à intervenção 

No quadro dos Organismos de controlo e certificação, o utilizador deverá selecionar, a partir das listas 

de valores disponíveis, a intervenção (A.3.1.1, A.3.1.2, A.3.2 ou A.3.5.1), bem como o tipo de atividade 

certificada (Vegetal ou Animal) e o respetivo Organismo de controlo e certificação aplicável a cada 

intervenção. 

Poderão ser adicionadas as linhas necessárias para as diversas intervenções que requerem OC; 

contudo, apenas pode existir um OC para cada tipo de atividade: produção agrícola vegetal ou 
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produção agrícola animal. 

 

Figura 103 – Informação relativa aos Organismos de controlo e certificação 

Após a recolha de dados, para que possamos aceder a outro separador do PU, é necessário efetuar 

previamente a gravação dos dados deste separador. 

 

  



                                                                                                    PEDIDO ÚNICO 2023 
Manual do Utilizador 

Versão 01.03.2023                                                                                                                                               83 

 

11. Compromissos agroambientais 

Neste separador será detalhada a informação relativa às intervenções agroambientais do Continente e 

da Madeira que implicam a declaração de áreas. 

Os polígonos de culturas indicados como candidatos no separador da caracterização da exploração – 

superfícies, aparecerão preenchidos no separador dos compromissos agroambientais, estando desde 

logo especificadas as culturas. Deverão ser, contudo, preenchidos neste separador, os dados em falta, 

nomeadamente o tipo de intervenção a que se pretende candidatar. Haverá uma lista de valores para 

escolha da intervenção, em função da cultura indicada, da localização da subparcela, do fim a que se 

destina a produção, entre outros. 

Para o preenchimento dos dados, neste separador, é necessário pressionar previamente o comando 

“Editar” na barra de comandos. 

A área candidata a cada intervenção será calculada automaticamente, após gravação, pela aplicação 

com a área do polígono da cultura ou, quando a intervenção assim o exigir, com a área de interseção 

com o layer de área elegível. Este campo estará bloqueado e não poderá ser alterado.  

Voltamos a salientar que, caso o mesmo polígono de cultura seja candidato a diferentes 

intervenções, apesar de no separador “Caraterização da exploração – superfícies” o polígono 

de cultura ser inscrito apenas uma vez, no separador dos compromissos agroambientais, o 

referido polígono deverá constar em várias linhas diferentes, onde serão indicadas as diferentes 

intervenções. Ou seja, neste separador, o mesmo polígono de cultura deverá constar tantas vezes, 

quantas as diferentes intervenções para as quais se pretende candidatá-lo. 

Neste separador existem cinco quadros distintos, com informação relativa a: 

 Superfícies; 

 Compromissos opcionais à cultura; 

 Compromissos opcionais à intervenção; 

 Organismos de controlo e certificação; 

 Contadores da água. 
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Figura 104 – Informação do separador dos compromissos agroambientais 

Nos casos em que se pretende candidatar o mesmo polígono de cultura a intervenções diferentes, 

será necessário criar uma nova linha no quadro. 

 

Figura 105 – Inserção de novo registo no separador dos compromissos agroambientais 

É disponibilizada a lista dos polígonos de cultura e respetivas culturas, que já se encontram preenchidos 

no separador, para que o utilizador possa escolher o que pretende candidatar a outra intervenção. 

Deverá ser selecionado o número sequencial da cultura. O exemplo seguinte ilustra como candidatar a 

uma nova intervenção, o polígono de cultura 1, da subparcela 1, da parcela 2 do Parcelário. 
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Figura 106 – Inserção de novo registo no separador dos compromissos agroambientais (cont.) 

De seguida, deverá ser indicada a intervenção a que se pretende candidatar o polígono de cultura, bem 

como indicada a restante informação necessária. A área candidata será preenchida, automaticamente, 

quando se carregar no botão “Guardar”, para guardar as alterações efetuadas. 

 

Figura 107 – Candidatura de uma subparcela a uma nova intervenção 

A eliminação completa da candidatura de um polígono de cultura a estas intervenções, passará pela 

alteração, no separador da “caracterização da exploração” e na coluna dos compromissos 

agroambientais, do valor “Sim” para “Não”. 

Para as intervenções que o permitam, estarão disponíveis dois quadros para a seleção de 

compromissos opcionais ao polígono de cultura ou à intervenção. 
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Figura 108 – Recolha de informação dos compromissos opcionais à cultura 

Apenas estarão disponíveis compromissos opcionais para as intervenções que os prevejam. 

 

Figura 109 – Recolha de informação dos compromissos opcionais à intervenção 

No caso da Madeira, apesar de a informação relativa à data de notificação para o Modo de Produção 

Biológico não constar deste separador, a informação continua a ser preenchida (no separador 

“Resumo”) sempre que exista uma notificação válida para o beneficiário que se encontra a formalizar o 

PU 2023. À semelhança dos anos anteriores, a informação preenchida não poderá ser editada. 
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Ao contrário da campanha passada em que a declaração do organismo de certificação era feita por 

subparcela/operação, a partir de 2023, será disponibilizado um novo quadro para o registo dos 

Organismos de Controlo e Certificação por intervenção. 

 

Figura 110 – Quadro para registo dos Organismos de Controlo e Certificação, por intervenção 

Para as intervenções que obrigam à existência de um Organismo de Controlo e Certificação, o utilizador 

poderá selecionar a intervenção, o tipo de atividade certificada (Vegetal ou Animal), bem como o 

respetivo OC, a partir de uma lista de valores.  

Poderão ser adicionadas as linhas que forem necessárias para as diversas intervenções que requerem 

OC; contudo, apenas pode existir um OC para cada tipo de atividade (produção agrícola vegetal ou 

produção agrícola animal). 

No PU 2023 existe um novo quadro específico para a intervenção C.1.1.1.2 – Uso eficiente da 

água, que será pré-preenchido com os contadores georreferenciados no iSIP, em polígonos 

candidatos a esta intervenção. Este quadro é apenas de consulta, sendo interdita a edição dos campos. 

Caso o utilizador queira registar um novo contador ou eliminar um existente, deverá fazê-lo previamente 

no iSIP. 

 

Figura 111 – Quadro da informação complementar relativa aos contadores da água 

Após a recolha de dados, para que possamos aceder a outro separador do PU, é necessário efetuar 

previamente a gravação dos dados deste separador. 
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12. Florestação 

Durante o período de atribuição de prémios, os titulares de projetos de Florestação, apresentados no 

âmbito dos programas abaixo identificados, deverão proceder à apresentação anual do pedido de 

pagamento dos prémios, através da formalização de um pedido único, sendo obrigatório o 

preenchimento do separador da Florestação: 

• Reg. (CE) nº 2328/91; 

• Reg. (CE) nº 2080/92; 

• ProDer – Sub-Acção 2.3.2.2 - Instalação de Sistemas Florestais e Agro-Florestais; 

• RURIS – Florestação de Terras Agrícolas; 

• PDR 2020 – Intervenção 8.1.1; 

• PDR 2020 – Intervenção 8.1.2; 

• PRODERAM 2020 – 8.1.0; 

• PRODERAM 2020 – 8.2.0. 

No separador da caracterização da exploração – superfícies, deverão ser detalhados os povoamentos, 

código de cultura, respetiva espécie e área, correspondentes às parcelas que constam do projeto, bem 

como assinalada a ajuda “FTA”. 

Os polígonos de cultura nestas condições aparecerão pré-preenchidos no separador da Florestação, 

estando associado a cada um deles o tipo de intervenção (Reg. (CE) nº 2328/91, Reg. (CE) nº 2080/92, 

PRODER, RURIS, PDR2020 – 8.1.1, PDR2020 – 8.1.2 e PRODERAM 2020 – 8.1.0 ou 8.2.0), número 

de projeto/intervenção e as áreas candidatas ao prémio à manutenção e ao prémio por perda de 

rendimento. 

 

Figura 112 – Informação do separador da Florestação 
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 Todos os projetos de florestação deverão estar, obrigatoriamente, delimitados no iSIP. 

Para a candidatura de área ao prémio à manutenção no âmbito do PDR2020 e da Intervenção 8.1.2 – 

Instalação de Sistemas Agroflorestais, existe uma coluna específica neste separador (“Sistemas 

agroflorestais”). 

Para o preenchimento dos dados deste separador, é necessário pressionar previamente o comando 

“Editar” na barra de comandos. O preenchimento de eventuais dados em falta, ou alteração de dados 

incorretos, é efetuado na linha e campo correspondentes. 

 

Figura 113 – Informação do separador da Florestação (edição para eventuais alterações) 

 

Figura 114 – Dados no separador Florestação 

O campo “Rega localizada” estará preenchido com “Sim” ou “Não” e só será preenchido para projetos 

PDR2020 – 8.1.1. O valor pré preenchido poderá ser alterado, sendo gerado um alerta nessa situação, 

uma vez que a remoção do mesmo determinará um recálculo do valor da ajuda. 

O campo “Densidade mínima” é preenchido com dados contratualizados, não sendo possível a 

alteração do valor preenchido. 
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Caso se verifiquem diferenças, no que respeita às áreas e espécies, entre a informação declarada e 

contratada, serão emitidos, nomeadamente, erros impeditivos e alertas no anexo Erros/Avisos. 

A eliminação completa de um polígono de cultura da candidatura a algum destes prémios, passará pela 

alteração, no separador da “caracterização da exploração” e na coluna da ajuda “Florestação”, do valor 

“Sim” para “Não”. 

As eventuais situações de transmissão de compromissos, terão que ser previamente formalizadas 

no formulário do iDigital “Comunicação de Transferências (ARB, PPA, MAA, FTA)”. Só depois de 

submetidos os respetivos formulários de transferência, é que o cessionário consegue associar aos seus 

polígonos de cultura o número do projeto transmitido. 

Após a recolha de dados, para que possamos aceder a outro separador do PU, é necessário efetuar 

previamente a gravação dos dados deste separador. 
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13. POSEI 

Os beneficiários da Região Autónoma da Madeira (RAM), que se pretendem candidatar à Medida 1 – 

Apoio base aos agricultores da Madeira, ao POSEI – Declaração de área de vinha ou ao POSEI – 

Declaração de áreas de bananal terão obrigatoriamente de preencher este separador. 

No separador da “Caraterização da Exploração – Superfícies”, deverão ser detalhados os códigos das 

culturas presentes na exploração e, em função do código de cultura e localização das parcelas, serão 

indicadas as subparcelas que o beneficiário pretende candidatar no âmbito das medidas do POSEI. 

Os polígonos das culturas indicados aparecerão preenchidos neste separador, estando desde logo 

especificadas as culturas e áreas das mesmas. Em função da cultura e respetivos atributos detalhados, 

aparecem, desde logo, pré preenchidas as ajudas para as quais são elegíveis os diferentes polígonos 

de culturas. Os valores pré preenchidos não são editáveis. Eventuais alterações a efetuar a estes dados 

terão de ser previamente efetuadas no separador da “Caraterização da Exploração – Superfícies”. 

Na coluna “Medida 1 – MPB”, os beneficiários da Ilha de Porto Santo podem indicar que pretendem 

beneficiar do complemento da Medida 1, por terem as suas explorações em modo de produção 

biológico. 

 

Figura 115 – Informação do separador POSEI (Madeira) 

A eliminação completa de um polígono de cultura da candidatura a algum destes prémios, passará pela 

alteração, no separador da “caracterização da exploração” e na coluna da ajuda POSEI, do valor “Sim” 

para “Não”. 

É ainda neste separador que os beneficiários podem manifestar a intenção de beneficiar das ajudas 

previstas na Ação 2.3 – Fileira da carne, nomeadamente, ao prémio de abate de suínos, abate de 
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bovinos e ao prémio para vaca leiteira, para o presente ano, bem como manifestar a intenção de 

beneficiar do prémio para vacas aleitantes e para ovinos e caprinos, para o ano de 2024. 

 

Figura 116 – Declarações de intenção (Madeira) 

Após a recolha de dados, para que possamos aceder a outro separador do PU, é necessário efetuar 

previamente a gravação dos dados deste separador. 
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14. Documentos  

Neste separador constarão todos os documentos necessários à formalização do Pedido Único. O 

separador está dividido em dois quadros: o primeiro, onde constam os documentos identificativos cujo 

upload foi efetuado no IB; o segundo, onde constam os documentos de suporte que devem ser 

carregados em função do preenchimento dos separadores anteriores. 

No quadro “Documentos identificativos (IB)” estarão disponíveis os documentos relacionados com 

a identificação do beneficiário perante o IFAP, nomeadamente, Cartão do Cidadão, Bilhete de 

Identidade, eventuais procurações, atas de assembleias, entre outros. Encontrar-se-ão disponíveis os 

documentos que, no decorrer da formalização de um formulário de identificação do beneficiário, foram 

anexados ao mesmo, mediante o upload da sua versão digitalizada. Apenas será possível a consulta 

dos documentos. Qualquer alteração/atualização que seja necessária, deverá ser efetuada através da 

formalização de um novo formulário de identificação do beneficiário (IB). 

 

Figura 117 – Consulta dos documentos identificativos do IB 

 

Figura 118 – Consulta dos documentos identificativos do IB (cont.) 

Os documentos obrigatórios do pedido único deverão ser entregues, no iDigital, através do 

upload da versão digitalizada dos mesmos, procedimento que pressupõe a digitalização prévia dos 

documentos. 

 No PU 2023 será obrigatório o upload de todos os documentos exigidos para as 

intervenções a que se candidata, independentemente do tipo de utilizador que esteja a formalizar o 

formulário. 

Para anexar os documentos, o utilizador deverá fazer, em primeiro lugar, o upload do ficheiro 

digitalizado e depois proceder à sua classificação, ou seja, especificando que tipo de documento se 

trata e a que NIF diz respeito. 
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Existirá uma lista de valores com os documentos cujo upload deve ser efetuado no PU, para seleção 

da opção correta. 

 

Figura 119 – Upload de documentos no pedido único 

Depois de selecionado o documento (comando “Escolher” disponibiliza, para escolha, os ficheiros 

guardados pelo utilizador), deverá ser pressionado o comando “Adicionar”. 

 

Figura 120 – Seleção do ficheiro para upload 

 

Figura 121 – Documentos a anexar ao pedido único (lista de valores) 
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O campo “Data do contrato/ Análise/ Formação” deverá ser preenchido com a data do contrato de 

assistência técnica com OC, com data das análises de terras ou com a data em foi frequentada a ação 

de formação específica homologada pela tutela, consoante a situação. 

O NIF do técnico, bem como o NIF da Associação/ Cooperativa/ Organização de produtores deverá 

ser preenchido quando se trata do documento “Contrato de assistência técnica”. 

O utilizador deve ainda preencher a intervenção a partir da lista de valores disponível.  

A aplicação de recolha valida os documentos obrigatórios apresentados, com os diferentes dados da 

candidatura do beneficiário. 

Após a recolha de dados, para que possamos aceder a outro separador do PU, é necessário efetuar 

previamente a gravação dos dados deste separador. 
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15. Compromissos / Autorizações 

Este separador destina-se à tomada de conhecimento, por parte do beneficiário, dos compromissos 

inerentes às intervenções às quais se candidatou e à autorização, ou não, da disponibilização do 

relatório de controlo. 

A informação deste separador encontra-se, assim, dividida em três partes: 

• Autorização: questão sobre a disponibilização do relatório de controlo de campo à entidade que se 

encontra a recolher o PU; 

• Critérios de elegibilidade / Compromissos: quadro com os compromissos inerentes às intervenções 

a que se candidata; 

• Declaração do Beneficiário: tomada de conhecimento e autorizações que devem ser 

obrigatoriamente assinaladas por parte do beneficiário. 

A questão sobre a disponibilização do relatório de controlo é de resposta obrigatória, devendo o 

utilizador selecionar a opção correta de “Sim” ou “Não”. 

 

Figura 122 – Informação sobre disponibilização do relatório de controlo e critérios de elegibilidade/compromissos 

O quadro “Critérios de elegibilidade / Compromissos” será preenchido em função das opções e dos 

dados presentes nos diferentes separadores do formulário. Os compromissos que aparecem no quadro 

não são editáveis. 

Neste separador e imediatamente antes da submissão do PU, o beneficiário deverá também indicar, 

no campo existente para o efeito, que tomou conhecimento e aceitou esses compromissos, bem como 

que tomou conhecimento da Politica de Privacidade do IFAP. 
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Figura 123 – Aceitação dos critérios de elegibilidade/compromissos 

O beneficiário deverá, ainda, assinalar que tomou conhecimento do conteúdo da “Declaração do 

Beneficiário” e que autoriza o IFAP, I.P. a proceder à consulta da sua situação tributária e contributiva 

junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e do Instituto da Segurança Social, I.P., sempre que a 

legislação assim o exigir. 

 

Figura 124 – Tomadas de conhecimento e autorizações obrigatórias por parte do beneficiário 

 Após ter sido assinalada a tomada de conhecimento, sempre que se edita um separador 

do PU, esta opção deixa de estar assinalada. Existem alertas para a necessidade de voltar a 

assinalar esta opção antes da submissão, quer com uma mensagem quando se entra no próprio 

separador, quer com uma sinalética de alerta quando nos encontramos noutros separadores. 
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Figura 125 – Alerta no separador “Compromissos e autorizações” 

 

Figura 126 – Alerta para ir ao separador “Compromissos e autorizações” antes da submissão 

Se a questão da tomada de conhecimento não for assinalada, será gerado um erro impeditivo de 

submissão do formulário. 

 

Figura 127 – Erro relacionado com a falta da resposta à questão da tomada de conhecimento dos critérios de 

elegibilidade/compromissos 

Após a recolha de dados, para que possamos aceder a outro separador do PU, ou submeter o 

formulário, é necessário efetuar previamente a gravação dos dados deste separador. 
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16. Erros e avisos 

Neste separador são listados todos os avisos e erros resultantes da validação efetuada após o 

preenchimento do formulário de candidatura do PU. 

 

Figura 128 – Listagem dos Erros/Avisos gerados após a validação do formulário PU 

De modo a tornar mais percetível a interpretação dos Erros/Avisos gerados, os mesmos são listados, 

tendo presente a seguinte ordem de precedência: 

1. Separador 

2. Parcela 

3. Subparcela 

4. Polígono da cultura 

5. Erros impeditivos 

6. Alertas 

7. Nº do erro 

À semelhança de anos anteriores, apenas os “erros” os são impeditivos da submissão da candidatura, 

pelo que devem ser corrigidos antes de se efetuar nova validação. 
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17. Resumo de alterações 

Separador em desenvolvimento. 

A partir de 2023, estará disponível um novo separador com um resumo das alterações efetuadas em 

relação à última versão submetida do formulário PU, sendo indicado, em função dos campos alterados, 

o separador, o campo, o valor anterior preenchido e o valor atual. 
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18. Guardar um pedido único 

Durante o processo de recolha, uma candidatura pode ser gravada as vezes que se desejar. Este 

procedimento é, aliás, aconselhável, uma vez que poderá evitar a perda de informação se houver, 

eventualmente, problemas na rede. 

É possível gravar os dados da candidatura em todos os separadores, bastando para tal pressionar o 

botão “Guardar”. 

 

Figura 129 – Comando para guardar um pedido único 

Após a gravação do formulário, é necessário pressionar o comando “Editar” para se poder voltar a 

trabalhar nele. 
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19. Validar um pedido único 

Após a gravação do pedido único, fica disponível a opção “Validar”, que irá efetuar uma série de 

validações aos dados da candidatura, após as quais serão gerados eventuais erros/avisos existentes. 

O PU pode ser validado, independentemente do separador em que nos encontramos. 

 

Figura 130 – Validar um pedido único 

Após a validação, é possível visualizar uma listagem com os eventuais erros/avisos do pedido único. 

Nesta listagem é indicada a origem do erro, a descrição do mesmo (“Descrição” e “Complemento”) e a 

validação (“Regra”) que o originou. 

Existem dois tipos de erro/aviso de validação, nomeadamente, os erros que impedem que se prossiga 

a recolha on-line da candidatura ( ), não permitindo submeter a mesma enquanto se mantiverem, e 

os avisos que, apesar de existirem, não impedem a submissão da candidatura ( ). 

Sempre que surjam erros impeditivos da submissão, é dada uma mensagem a alertar para a 

necessidade de os corrigir e validar de novo o formulário. 
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Figura 131 – Erros/avisos de validação 

Após validação, se o formulário ficar no estado “válido”, ou seja, sem erros impeditivos de submissão, 

o mesmo deve ser submetido de seguida. 

Se um formulário válido não for submetido num período de três minutos, tem que ser de novo editado 

(para nova tomada de conhecimento dos compromissos e autorizações), guardado e validado. 

 

Figura 132 – Tentativa de submeter formulário três minutos após a validação 

  



                                                                                                    PEDIDO ÚNICO 2023 
Manual do Utilizador 

Versão 01.03.2023                                                                                                                                               104 

 

20. Eliminar o pedido único 

Após a criação de um PU, se por algum motivo o utilizador o pretender eliminar, tem duas alternativas, 

desde que o mesmo ainda não tenha sido submetido: eliminá-lo no menu principal de 

“Consulta/Edição”, acedendo à opção disponível à direita da linha do formulário em questão, ou eliminá-

lo em qualquer um dos separadores, conforme ilustram as figuras abaixo. 

 

Figura 133 – Comando para eliminar um documento (ecrã de consulta/edição) 

 

Figura 134 – Comando para eliminar um documento (dentro do formulário PU) 

Sempre que se pressiona um dos comandos que permitem eliminar um formulário, é solicitada a 

confirmação da eliminação em causa. 

Após eliminação de um formulário, o mesmo pode ser visualizado e impresso. Não é possível efetuar 

quaisquer alterações a formulários que estejam eliminados. 

Um formulário apenas pode ser eliminado se estiver no estado “Inicial” (estado 1) ou “Válido” (estado 3). 

Não é possível a eliminação de formulários após a sua submissão, ou seja, no estado “Submetido” 

(estado 4). 
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21. Submeter um Pedido Único 

Após a validação, desde que não existam quaisquer erros impeditivos, a candidatura pode ser 

submetida. Apenas após um processo de validação em que não surgiram quaisquer erros impeditivos, 

o comando   fica disponível. 

 

Figura 135 – Mensagem após validação e prévia à submissão de um formulário PU 

Conforme referido anteriormente, a partir de 2023, a formalização da candidatura ao Pedido Único 

apenas estará disponível na forma desmaterializada. Os beneficiários terão, assim, que estar 

registados no Portal do IFAP, pelo que nos casos em que a candidatura seja efetuada por um 

técnico de uma entidade, ao submeter a candidatura é necessário que o beneficiário coloque a sua 

palavra-passe de acesso à área reservada do Portal do IFAP, no campo existente para o efeito. 

 

Figura 136 – Submissão de formulário desmaterializado por utilizador de entidade 
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Nos casos em que o beneficiário está a formalizar a sua própria candidatura, ou seja, em que o 

beneficiário já se autenticou para aceder à área reservada do Portal e criar a sua própria 

candidatura, na altura da submissão é dispensada uma nova autenticação. Isto é válido para todas 

as formas de autenticação; ou seja, independentemente do acesso à área reservada ter sido efetuado 

através do Cartão de Cidadão, Chave Móvel Digital ou utilizador/palavra-chave, na altura da 

submissão não é solicitada nova autenticação com a introdução da palavra-chave. 

Nestas situações, surgirá apenas um ecrã com um pedido de confirmação da intenção de submissão 

do formulário. Para concluir a submissão deverá ser pressionado o comando “Submeter”. 

Após a submissão de um formulário, independentemente do tipo de utilizador que o submeta, surge 

uma mensagem de confirmação de que o documento foi submetido com sucesso. 

 

Figura 137 – Submissão com sucesso de formulário 

No caso dos beneficiários que possuem e-mail no IB, é também enviada mensagem a informar a 

submissão do mesmo. 

Aquando da submissão são efetuadas várias validações, quer com o IB do beneficiário, quer com 

informação residente noutros sistemas de informação do IFAP, podendo ser gerados, também nesta 

fase, erros impeditivos de submissão do formulário. Estas validações são efetuadas na submissão de 

todos os formulários. 

Na figura seguinte, encontramos o exemplo de um erro gerado na situação de um beneficiário, 

relativamente ao qual houve correspondência do IFAP que foi devolvida, por morada incorreta. 
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Figura 138 – Erro impeditivo de submissão relacionado com a devolução de correspondência ao IFAP 

Após a submissão de um pedido único apenas é possível a sua consulta. Eventuais alterações aos 

dados inscritos terão que ser efetuadas fazendo uma substituição do formulário, durante o período 

normal de recolha, existindo duas possibilidades: 

• Se for submetida dentro do período normal, não acarreta qualquer penalização para o beneficiário; 

• Se for submetida após o período normal, pressupõe uma penalização nos pagamentos das 

intervenções.  

Também é possível efetuar alterações formalizando uma “Alteração externa” durante o período 

regulamentar para as alterações ao pedido de ajuda, sem qualquer penalização para o beneficiário. 

A partir de 2023, será igualmente possível efetuar alterações formalizando uma candidatura do tipo 

“Monitorização” (MON), dentro do período definido para o efeito, após o período das candidaturas. 

Neste tipo de candidatura só será permitido alterar os dados dos polígonos de cultura em subparcelas 

com resultado de monitorização diferente de VERDE, não sendo permitido acrescentar novas 

intervenções. 

Após a submissão de todos os PU é realizado o controlo cruzado entre os mesmos e as bases de 

dados de referência, sendo o reporte das situações com anomalia comunicado ao beneficiário, na área 

reservada do portal do IFAP, I.P. em www.ifap.pt: 

Opção de menu O Meu Processo / Candidaturas / Consulta de anomalias do controlo administrativo 

De acordo com o ponto 3 do artigo 24º da Portaria nº 54-L/2023, de 27 fevereiro, o beneficiário pode 

alterar ou retirar, no PU, a parte afetada pelo incumprimento das anomalias que lhe sejam 

comunicadas, de forma a dar cumprimento aos requisitos de elegibilidade, nos prazos estabelecidos 

para o efeito e divulgados na área pública do portal do IFAP, I.P., em www.ifap.pt. 

Este tipo de alterações, também será realizado formalizando uma candidatura do tipo “MON”, dentro 

do período definido para o efeito.  

O procedimento das “Alterações” será disponibilizado em documento próprio. 
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22. Imprimir um pedido único 

Para a impressão dos formulários é necessário ter instalada no computador a versão mais atualizada 

da aplicação Adobe Acrobat Reader. 

É possível gerar três tipos distintos de impressão da candidatura, a partir de um único botão de 

“Imprimir”, sendo possível imprimir uma versão detalhada (Imprimir), uma versão resumida 

(Imprimir/Assinar) e uma versão gráfica (Imprimir/Dados gráficos). 

A versão detalhada está sempre disponível para o utilizador e dela constam todos os dados da 

candidatura, bem como os compromissos e a eventual lista de erros/alertas. 

A versão resumida será composta de uma página com as declarações de compromisso e respetiva 

autenticação. Esta opção fica disponível apenas após a submissão da candidatura. 

Para a versão gráfica /imagens existe a opção de impressão que permite a criação de um pdf com as 

imagens gráficas das parcelas, subparcelas e respetivos polígonos das culturas. Esta opção fica 

disponível apenas após a submissão da candidatura. 

 

Figura 139 – Opções para impressão do formulário 

Em qualquer fase do processo de recolha de um Pedido Único, é possível proceder à impressão da 

versão detalhada. Contudo, todas as impressões que sejam efetuadas antes da submissão da 

candidatura têm a menção de DRAFT e não têm código de barras associado. Após a submissão, a 

menção DRAFT desaparece e surgem dois códigos de barras distintos: 

• Código de barras 1 – contém a informação mais relevante da candidatura, nomeadamente o tipo 

de documento, o número único da candidatura e a versão da candidatura. 

• Código de barras 2 – contém a informação do NIFAP e do tipo de candidatura (NOR – normal; SUB 

– substituição; ALE – alteração externa; MON – monitorização), bem como, o código da unidade 

orgânica. 
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23. Procedimentos a observar pelas entidades reconhecidas 

Nos casos das candidaturas efetuadas numa entidade reconhecida, antes da submissão do 

formulário da candidatura devem verificar-se os seguintes procedimentos: 

• Fornecer ao agricultor a impressão detalhada para que ele possa conferir a candidatura antes de 

submeter o pedido único e alertar para os avisos resultantes da validação dos dados constantes 

do pedido único; 

• O técnico recetor deve conferir: 

o  Os dados declarados no Pedido Único com os documentos obrigatórios, relativamente às 

intervenções a que correspondem, bem como verificar se os documentos que são obrigatórios 

foram anexados ao PU, através do upload dos mesmos; 

o  Os dados do agricultor, nomeadamente o nome e o número de contribuinte em confronto com o 

respetivo cartão de cidadão ou cartão de contribuinte. 

o  Assegurar que a autenticação do Formulário, através de utilizador e palavra-passe do beneficiário 

é feita na sua presença, de acordo com o estipulado nas normas de procedimento. 
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24. Consultar um pedido único 

Para consultar um pedido único, é necessário indicar um NIFAP válido e pressionar o botão procurar. 

A pesquisa também pode ser efetuada usando o NIF, ou o número de documento do formulário que 

pretendemos visualizar. 

Fazendo a pesquisa pelo utilizador, são-nos dados todos os formulários que foram criados pelo mesmo, 

independentemente do seu estado (válido, submetido, eliminado, etc). 

Um outro critério de pesquisa que se encontra disponível, tem a ver com as versões dos documentos 

que queremos consultar: podemos consultar apenas a última versão, ou todas as versões do PU do 

NIFAP, NIF ou nº documento indicado. Por defeito, está assinalada a opção “Apenas a última versão”. 

 

Figura 140 – Consulta da última versão do pedido único 

Quando se seleciona a opção “Todas as versões”, aparecem a cinzento as versões que já foram 

eliminadas ou substituídas e a preto a última versão do documento. 

 

Figura 141 – Consulta de todas as versões do pedido único 

Para poder visualizar o conteúdo da candidatura, deverá pressionar o botão . No ecrã dos 

resultados da consulta de um formulário é dada, desde logo, a indicação de que se trata de um 

formulário desmaterializado (símbolo  na coluna “Desm.”). 
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Figura 142 – Consulta de pedido único 

É possível a consulta dos dados de candidaturas que já tenham sido submetidas, desde que tenham 

sido recolhidas pelo utilizador em causa ou por alguém pertencente à mesma entidade. Na consulta de 

PU já submetidos, as opções disponíveis, no menu de comandos da candidatura (por cima da barra 

informativa), são as opções relativas à impressão do formulário. 

Se pretendemos consultar o pedido único de um NIFAP cuja candidatura tenha sido efetuada noutra 

entidade ou que ainda não tenha nenhuma candidatura, a aplicação dá mensagens indicativas da 

respetiva situação. 

Os beneficiários apenas podem consultar os seus formulários. 
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25. Substituir um pedido único 

Durante o período normal de recolha do formulário, a única forma de corrigir dados de um pedido único 

já submetido, é formalizar um pedido único de substituição. No PU 2023, será possível efetuar as 

substituições necessárias de um formulário já submetido. 

Para criar um formulário de substituição, o utilizador tem ao seu dispor o comando “Substituição”, na 

janela que se abre quando seleciona o botão mais à direita na linha que identifica o documento do PU, 

conforme ilustra a figura seguinte. 

 

Figura 143 – Comando para substituir um pedido único 

Após pressionado o comando “Substituição”, é solicitado que o utilizador confirme que pretende realizar 

essa ação. Caso o utilizador confirme a substituição é gerada uma nova versão para o mesmo número 

de documento. 

 Com a submissão de uma candidatura de substituição, essa candidatura passa a ser o 

PU válido para o beneficiário em causa, quer em termos de regimes de ajuda a que se candidata, 

quer em termos de data da candidatura. É sempre a última candidatura submetida, normal ou de 

substituição, que é considerada o PU do beneficiário. 

Durante o período normal de recolha do PU 2023, a alteração dos dados da candidatura é 

efetuado através da formalização de uma substituição à candidatura anterior. 

Após o período normal de recolha de candidaturas, ao fazer uma substituição o beneficiário 

pode incorrer em penalizações. Assim, as alterações à candidatura após o período de recolha 

deverão ser efetuadas, através da formalização de uma “Alteração externa” (ALE) ou de uma 

candidatura do tipo “Monitorização” (MON). 
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Após o período normal de recolha de candidaturas, apenas se justifica fazer uma substituição 

por exemplo, se for necessário incluir uma nova intervenção. 

O procedimento das “Alterações” será disponibilizado em documento próprio. 
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26. Relatórios 

Existem algumas funcionalidades que ainda se encontram em desenvolvimento. 

À semelhança dos anos anteriores, para além da recolha on-line dos formulários, será possível o 

acompanhamento de um pedido único, desde o início da sua recolha.  

Para aceder ao menu dos relatórios da informação de gestão deverá, previamente, aceder à opção 

pedido único, no menu inicial do iDigital. 

Ao entrar no pedido único, são disponibilizadas duas opções de menu: formulários e relatórios. Para 

aceder à informação de gestão deverá selecionar uma das opções dos “Relatórios”. 

 

Figura 144 – Acesso à informação de gestão do PU 

 

 

Figura 145 – Acesso à informação de gestão do PU (cont.) 

 

26.1 Estado dos formulários 

A opção “Estado dos formulários” possibilita a consulta no iDigital, da fase em que se encontram os 

formulários do pedido único. É possível fazer a consulta relativamente aos formulários de uma 

determinada entidade ou utilizador, especificando as condições de pesquisa. 
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Figura 146 – Acesso ao relatório do “estado dos formulários” 

Após a seleção desta opção, é disponibilizado um ecrã onde deverão ser definidos os critérios da 

pesquisa que se pretende fazer. 

 

Figura 147 – Ecrã de definição dos critérios de pesquisa 

Logo à partida, deverá ser definida a unidade orgânica (entidade) relativamente à qual se pretende 

fazer a pesquisa. Virá pré-preenchida a unidade orgânica do utilizador que se encontra a efetuar a 

pesquisa; no entanto, o valor inscrito pode ser alterado. Este critério de pesquisa é de preenchimento 

obrigatório. 

Haverá uma ferramenta que permite a pesquisa da unidade orgânica, para os casos em que se 

desconhece o respetivo código, ou existem dúvidas relativamente ao mesmo. 

Para procurar a unidade orgânica pretendida, deverá pressionar o comando . Será disponibilizada 

uma lista que contém a unidade orgânica do utilizador, bem como todas as que, hierarquicamente, 

dependem desta. 

 

Figura 148 – Preenchimento do campo “Unidade Orgânica” 
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Figura 149 – Ferramenta para pesquisa da Unidade Orgânica 

Pode ser inserido apenas parte do nome da unidade orgânica, aparecendo todas as possibilidades de 

nomes de entidades com a palavra inserida. Deverá ser selecionada a Unidade Orgânica pretendida. 

 

Figura 150 – Seleção da Unidade Orgânica 

Para o preenchimento do campo seguinte, e em função da escolha da unidade orgânica, haverá uma 

lista de valores com os utilizadores da unidade selecionada. Este campo não é de preenchimento 

obrigatório. Se não for selecionado nenhum utilizador, a pesquisa devolverá os dados referentes a 

todos os utilizadores da entidade em causa. 

A pesquisa pode ser efetuada sem qualquer filtro relativamente ao estado dos formulários, ou seja, 

considerando o total de formulários que cumpram os critérios de pesquisa indicados, nomeadamente, 

o total de formulários da unidade orgânica e utilizador indicados; mas também pode ser efetuada 

discriminando o estado e o período de tempo pretendidos. No primeiro caso, devemos selecionar, no 

campo “Tipo de relatório”, a opção “Totais” e, no segundo caso, a opção “Discriminado”. 
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Figura 151 – Tipo de relatórios: “Totais” e “Discriminado” 

Na pesquisa de “Estados Formulários”, é possível retirar dados relativamente ao estado dos 

formulários no iDigital. 

No que diz respeito aos “Estado dos formulários” existem as seguintes opções: 

• Formulários não validados: formulários que foram criados e que ainda não foram validados; 

• Formulários validados com erros: formulários que foram validados e que têm erros impeditivos 

de prosseguir para a fase de submissão; 

• Formulários válidos não submetidos: formulários que não têm erros impeditivos, ou seja, que 

estão em condições de serem submetidos e que ainda não o foram; 

• Formulários submetidos: formulários que foram submetidos contabilizados separadamente: 

o Normais 

o Substituições 

o Alterados externamente: formulários de alteração (ALE) ou de monitorização e controlo (MON) 

submetidos; 

o Total submetidos: formulários submetidos, recolhidos em postos da unidade orgânica em 

causa, que foram autenticados pelo beneficiário, aquando da submissão, com o seu utilizador e 

palavra-chave de registo no Portal do IFAP. 
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Figura 152 – Critérios de pesquisa para um relatório referente aos totais 

 

 

Figura 153 – Critérios de pesquisa para a emissão de relatórios discriminados (critério: formulários não validados) 

Nos dois tipos de relatório, “Totais” e Discriminado”, após a definição dos critérios de pesquisa deverá 

ser pressionado o comando . Os resultados da pesquisa serão apresentados no ecrã. 

Nos relatórios referentes aos totais, aparecem o número total de candidaturas nos diferentes estados 

(não válidas, validadas com erros, etc.). Nos relatórios discriminados virá a indicação dos beneficiários 

cujos PU satisfazem as condições definidas para a pesquisa, número de documento, versão do 

documento, utilizador titular e respetiva unidade orgânica, bem como a data. 

Nos PU não validados, a data corresponde à data de criação do documento; nos PU validados com 

erros e nos PU validados e não submetidos, a data corresponde à data de validação; e nos PU 

submetidos, a data corresponde à data da submissão do documento. 

Para produzir os relatórios em formato XLS (excel), independentemente do tipo de relatório, deverá ser 

pressionado o comando . 
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Nestes relatórios, bem como nos relatórios de erros de formulário, ao ser especificada como único 

critério de pesquisa uma determinada unidade orgânica, os dados apresentados referem-se à unidade 

orgânica especificada, bem como às unidades orgânicas que dependem hierarquicamente da mesma. 

 

26.2 Erros dos formulários 

Na opção de menu “Relatórios”, é ainda possível a produção de relatórios com eventuais erros dos 

formulários. 

 

Figura 154 – Acesso aos relatórios dos erros do formulário 

 

Figura 155 – Ecrã de recolha de critérios para a pesquisa de erros de formulário 

A pesquisa poderá ser efetuada considerando todos os formulários submetidos por um determinado 

utilizador, ou poderá ser efetuada por NIFAP. 

Por defeito, virão logo pré preenchidos os campos “Unidade orgânica” e “Utilizador”, com os dados 

correspondentes ao utilizador que se encontra a efetuar a pesquisa. Caso se pretenda efetuar uma 

pesquisa com outro tipo de critérios deverão ser apagados, ou substituídos, os dados pré preenchidos. 
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À semelhança das pesquisas dos estados do formulário, haverá uma ferramenta que permite a 

pesquisa da unidade orgânica, para os casos em que se desconhece o respetivo código, ou existem 

dúvidas relativamente ao mesmo. Para procurar a unidade orgânica pretendida, deverá ser pressionado 

o comando . Será disponibilizada uma lista de valores que contém a unidade orgânica do utilizador, 

bem como todas as que hierarquicamente, dependem desta. 

Nas situações em que não se sabe o nome completo da unidade orgânica pretendida, pode ser inserido 

apenas parte do nome da mesma, aparecendo todas as possibilidades de nomes de entidades dos 

quais consta a palavra inserida. Dos resultados apresentados, deverá ser selecionada a unidade 

orgânica pretendida. 

O critério de pesquisa NIFAP, deverá ser indicado quando se pretende fazer a pesquisa de erros 

associados ao formulário de um determinado beneficiário. Essa pesquisa apenas apresentará 

resultados se for efetuada por um utilizador da unidade orgânica em que o formulário PU foi 

formalizado, ou por um utilizador de uma unidade orgânica de nível hierárquico superior. 

 

Figura 156 – Escolha do tipo de erro que se pretende no relatório 

Caso se pretenda especificar o tipo de erro de “Controlo de qualidade” pretendido, haverá uma lista de 

valores disponível para o preenchimento do campo. Na lista de valores dos erros de controlo de 

qualidade, apenas constarão os erros que tenham sido assinalados a formulários da entidade para a 

qual se está a efetuar a pesquisa. 

 



                                                                                                    PEDIDO ÚNICO 2023 
Manual do Utilizador 

Versão 01.03.2023                                                                                                                                               121 

 

 

Figura 157 – Lista de valores para preenchimento do tipo de erro de carregamento 

Se não for especificado qual o erro que pretendemos pesquisar, serão mostrados todos os erros de 

controlo de qualidade da unidade orgânica indicada. 

À semelhança do que acontece com o relatório dos estados do formulário, após a definição de todos 

os critérios de pesquisa, deverá ser pressionado o comando . Os resultados da pesquisa 

serão apresentados no ecrã. 

Para produzir os relatórios em formato XLS (excel) deverá ser pressionado o comando  . 

Em todos os relatórios, virão especificados, no cabeçalho, os critérios de pesquisa que originaram o 

conjunto de dados que consta do mesmo. 
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