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1. Atribuição de número de candidatura 

 

Para atribuição de número de candidatura, é necessário aceder ao iDigital através do 

endereço www.ifap.min-agricultura.pt.  

Depois através da entrada em Área Reservada e da introdução do login do Utilizador 
e respetiva Palavra-chave, deverá será escolhida a opção Gestão de formulários, 

conforme se verifica na figura n.º 1. 

Figura n.º 1 

 
 

Aparece o ecrã, onde se irá escolher a opção Novo Regime da Vinha da campanha 

em causa (figura n.º 2). 

Figura n.º 2 

 
 

Posteriormente deverá selecionar a opção Criação e Seleção do Tipo de 
Candidatura – conforme identificado na figura n.º 3. 
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Figura n.º 3 

 
 

Depois de entrar neste primeiro ponto de menu, e de ser introduzido o NIFAP do 

beneficiário, deverá ser escolhida a opção CRIAR. Ver figura n.º 4. 

Figura n.º 4 

 
 

Esta opção permite a introdução de uma nova candidatura no iDigital, à qual irá ser 

atribuído um número. Este número identifica a candidatura no sistema bem como 

todas as ações que lhe estão associadas.  

1.1 Candidaturas Individuais 

No caso das candidaturas individuais será necessário a indicação do NIFAP do 

candidato, a introdução da data de entrada da candidatura e a seleção do tipo de 

candidatura. Após confirmação do tipo de candidatura individual será escolhida a 

opção Guardar.  

Depois de validar e submeter é criado automaticamente pelo sistema, um número de 

documento que corresponde ao número da candidatura. 

1.2 Candidaturas de Emparcelamento 

No caso de uma candidatura de Emparcelamento, depois de selecionar e confirmar o 

tipo de candidatura, deverão ser introduzidos os NIFAP de cada um dos viticultores 

que fazem parte da candidatura. Após a sua introdução, é necessário clicar na cruz 

verde. Ver figura n.º 5. 
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Depois de validar e submeter é criado automaticamente, pelo sistema, um número de 

documento que corresponde ao número da candidatura de Emparcelamento. 

Figura n.º 5 

 
 

1.3 Candidaturas de Grupo 

Para a introdução de candidaturas de Grupo, em primeiro lugar é necessário a 

introdução de cada uma das candidaturas que constituem o Grupo. Apenas se insere 

o NIFAP e a data de entrada da candidatura. Guardar e Sair.  

A criação de um Grupo é efetuada no ponto de menu Criação e Gestão dos Grupos. 
Seleciona-se o botão identificado na figura n.º 6, e identificam-se as candidaturas que 

irão constituir esse Grupo (cruz verde). Após estar constituído o Grupo, será 

necessário Validar e Submeter. 

Figura n.º 6 

 
 

1.4 Candidaturas Agrupadas 

Para a introdução de candidaturas Agrupadas, em primeiro lugar deve ser introduzida 

a candidatura principal (que corresponde ao representante do Agrupamento). Para 

isso, depois de indicar o NIFAP do representante, deverá ser escolhida a opção de 

Principal. Ver figura n.º 7. 
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Figura n.º 7 

 
 

Para a introdução das candidaturas agrupadas secundárias apenas será necessário a 

indicação do NIFAP, a data de entrada da candidatura, bem como a opção 

Secundária. Guardar e Sair.  

A criação do Agrupamento é efetuada no ponto de menu Criação e Gestão dos 
Agrupamentos. Seleciona-se o número do documento que corresponde à candidatura 

Principal, bem como as candidaturas agrupadas secundárias que fazem parte desse 

agrupamento (clicando na cruz verde). Ver figura n.º 8. 

Figura n.º 8 

 
 

Depois de confirmadas todas as candidaturas selecionadas, será necessário Validar e 

Submeter. 

No caso de ser necessário proceder à alteração de um Agrupamento já submetido, 

essa alteração é efetuada também no ponto de menu Criação e Gestão de 
Agrupamentos. Depois de selecionar a candidatura Agrupada Principal, será então 
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feita a correção, retirando ou incluindo candidaturas agrupadas secundárias. Após as 

alterações efetuadas, bem como a sua confirmação, será necessário Validar e 

Submeter. 

Em caso de necessidade de se proceder à alteração do tipo de candidatura, por 

exemplo de Agrupada para Individual, esta é efectuada no primeiro ponto de menu: 

Criação e Selecção do Tipo de Candidatura, indicando o NIFAP, e escolhendo a 

opção Consultar.  

Depois será necessário entrar no número do documento (número da candidatura) e 

escolher a opção Editar. Altera-se o tipo de candidatura, e depois de confirmar será 

necessário Validar e Submeter. 
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2. Criação de Formulário de candidatura no iDigital  

 

Para criação do formulário de candidatura no iDigital, é necessário aceder ao primeiro 

ponto de menu (Criação e Selecção do Tipo de Candidatura), indicar o NIFAP e 

selecionar a opção Consultar. (figura n.º 9). 

 

Figura n.º 9 

 
 

O ecrã seguinte permite aceder a Modelos, com o objectivo de se criar o formulário de 

candidatura. Para isso deverá ser selecionado Modelos em▼. (conforme identificado 

na figura n.º 10). 

Figura n.º 10 

 
 

Depois, será necessário selecionar a opção Criar (de acordo com o ecrã na figura n.º 

11).  

Figura n.º 11 
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2.1. Reconversão e Reestruturação da Vinha - Candidaturas apresentadas 
ao abrigo da Portaria n.º 1144/2008 de 10 de Outubro 

2.1.1. Introdução dos dados da candidatura no Formulário de Recolha do iDigital 

Para a introdução dos dados das candidaturas no formulário de recolha, serão 

apresentadas algumas regras/orientações para que sejam corretamente inseridos ao 

nível do iDigital, os dados dos investimentos apresentados por parte dos beneficiários 

nos formulários em papel. 

• Identificação da Candidatura 

O preenchimento dos dados referentes à Identificação da Candidatura (no ponto 1) é 

feito de forma automática, sendo apenas necessário indicar o tipo de Entrada de 

Dados. Neste caso, será “NORMAL”, pois diz respeito ao formulário para registo dos 

dados da candidatura. 

• Identificação do Proponente 

Estes dados são preenchidos diretamente pelo sistema de acordo com o NIFAP do 

beneficiário. No entanto a informação poderá ser completada, como por exemplo 

através da introdução de n.º de telemóvel, fax ou email do beneficiário. 

• Identificação da Exploração 

Neste quadro será necessário preencher todos os campos, nomeadamente 

Nome/Designação Social, DRAP da área de influência da candidatura em questão, 

Delegação Regional, bem como a Região Vitivinícola (estes 3 últimos campos com 

lista de valores).  

Serão ainda preenchidos os campos relativos ao Distrito, Concelho e Freguesia de 

acordo com lista de valores existente para cada caso. 

Em função do Concelho escolhido o sistema enquadra a candidatura em Região de 
Convergência ou Competitividade.  

Deverá ainda ser indicado (após verificação) se a exploração detém plantações ilegais 

pertencentes ao candidato ou ao titular dos direitos.  

• Património Vitícola a Reestruturar 

O preenchimento dos quadros, que a seguir se identificam, terá em consideração as 

informações que constam no processo de candidatura. 
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Para o preenchimento do Quadro 4.1. - Caracterização e Identificação das Parcelas 

será necessário ter em atenção as informações que se encontram no Quadro 4.1 do 

formulário de candidatura em papel. 

As parcelas alvo de reestruturação serão classificadas como Origem, Destino ou 

Origem/Destino, sendo cada uma identificada com um código de parcela, com 12 

dígitos (Definitivo – RCV ou Provisório - georeferenciação).  

Para as parcelas que estejam identificadas com código definitivo (as quais podem ser 

de ORIGEM ou ORIGEM/DESTINO), será possível obter a área que se encontra 

registada no Registo Central Vitícola (após ligação ao Sivv), a qual será visualizada 

posteriormente no campo Área de Vinha. 

Para as parcelas que forem identificadas com código Provisório (novas parcelas 

DESTINO), no campo Área de Vinha visualiza-se apenas a informação “0”, uma vez 

que não existe ainda informação sobre a área de vinha, pois estas parcelas ainda não 

têm a vinha plantada. Estes códigos provisórios (obtidos através da georeferenciação) 

serão apenas validados pelo Sivv como existentes e válidos no sistema. 

Chama-se a atenção que cada parcela de vinha será identificada com um n.º de 

ordem (1,2,3,….), o qual não pode ser repetido no preenchimento dos quadros 4.1 e 

4.2. Apenas se pode repetir no Quadro 4.2.1. - Direitos de Plantação (nos casos em 

que existem vários direitos a usar na mesma parcela), e no quadro 4.3. - Castas. 

As parcelas podem ainda ser identificadas com o código do Direito de Plantação. 
Contudo será sempre preferível identificar as parcelas com o geocódigo de parcela, 

pois os direitos têm um quadro específico para a sua identificação. Caso se opte por 

esta hipótese, alerta-se que no caso de plantações em que são usados vários direitos, 

não é possível registar todos os códigos dos direitos no “campo respetivo”, pelo que 

será necessário considerar um “código fictício”. Este código será iniciado com a letra P 

seguido por 11 quaisquer algarismos. 

Ainda no Quadro 4.1, no caso das parcelas ORIGEM e ORIGEM/DESTINO deverá ser 

indicada a respetiva área na coluna Área a Reestruturar. Será a situação antes 

projeto. 

Para as parcelas ORIGEM e ORIGEM/DESTINO deverá ser indicado se as mesmas já 

foram reestruturadas ao abrigo do VITIS ou do PO/AGRO em projetos anteriores. Esta 

informação é registada através da escolha SIM ou Não de uma lista de valores.  
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Situação semelhante é a indicação de que foi efectuado Arranque de Profilaxia, 

também através da escolha SIM ou Não de uma lista de valores. 

Estas informações são importantes já que permitem a verificação da condição de 

elegibilidade indicada na b) do Art.º 3 da Portaria n.º 1144/2008 de 10 de outubro, 

republicada pela Portaria n.º 495-A/2010 de 13 de julho e alterada pela Portaria n.º 

281/2011 de 17 de outubro. 

Para as campanhas 2010/2011 e seguintes, esta última informação encontra-se 

alargada a Arranque de Profilaxia/Intempéries, de forma a cumprir o exposto na b) 

do ponto 3 do Art.º 3.º da Portaria n.º 495-A/2010 de 13 de julho, em que “o regime de 

apoio não abrange, as parcelas reestruturadas no âmbito do regime de apoio previsto 

no Regulamento (CE) n.º 1493/99, do Conselho, de 17 de maio, e as novas plantações 

no âmbito do Programa AGRO, salvo se se tiver verificado o arranque de profilaxia, ou 

tenham sido afectadas por intempéries, oficialmente confirmado pelos serviços 

competentes.” 

Deverá ainda ser indicada no campo Classificação das Parcelas (lista de valores) se 

se trata de Parcela ORIGEM, ORIGEM/DESTINO ou DESTINO. 

A última coluna permite a indicação do Tipo de Intervenção que será efectuado na 

parcela em causa devido à concretização do investimento. Pode ser escolhida através 

de uma lista de valores em que as opções são: 

Plantação com utilização de NDP (*) 

Plantação com utilização de direitos TDR 

Reconstituição com arranque 

Relocalização sem arranque 

Relocalização com arranque  

Sobreenxertia 

Reenxertia 

Várias 

Várias/Sobreenxertia/Reenxertia 

      (*) Apenas para as campanhas 2009/2010 e seguintes. 
 

No caso de uma plantação com utilização de direitos TDR, refere-se que este tipo de 

investimento diz respeito à plantação de novas vinhas, sem nenhuma reconversão no 

património vitícola pertencente ao candidato. Deste modo, para caracterização do 

investimento apenas é necessário identificar o DESTINO. 
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No Quadro 4.2. - Parcelas Reestruturadas - Caracterização das Parcelas Destino, 

apenas serão introduzidos os dados referentes às parcelas DESTINO que foram 

indicadas como tal no quadro 4.1. 

Deste modo, será introduzida a informação referente à titularidade dos Prédios 

Intervencionados (que se encontra no Quadro 4.2 do formulário de candidatura em 

papel), o tipo de Relação e a forma de Exploração do prédio intervencionado (listas de 

valores), bem como a respectiva Área do Prédio (em ha). 

No campo Área Reestruturada será introduzida a área que vai ser alvo de 

investimento, seja devido a futura plantação seja devido à realização da operação de 

sobreenxertia ou reenxertia. 

Após a introdução da área reestruturada, o sistema efectua uma comparação com a 

área do prédio indicada no campo anterior, é dá uma mensagem de erro, sempre que 

Área do prédio seja inferior à área reestruturada. 

Nos dois campos seguintes (Compasso) serão indicados os dados referentes à 

distância da linha e da entre linha. Esta informação consta no quadro 4.1.1 do 

formulário de candidatura em papel. Automaticamente o sistema introduz a informação 

referente à densidade de plantação.  

Nos campos seguintes, através de lista de valores e de acordo com informação 

constante no formulário de candidatura será indicada a forma de condução da vinha 

(de acordo com o constante no Quadro 4.1.1. do formulário em papel), e se a parcela 

em causa é isolada ou não. Caso a escolha para esta última opção seja NÃO, será(ão) 

indicado(s) no campo seguinte o(s) n.º de ordem das parcelas com as quais é 

contígua, separados por vírgulas caso seja mais do que uma. 

No último campo, será indicada através de lista de valores (SIM/NÃO) se a parcela em 

causa possui Vinha Estreme. Questão que carece de análise por parte do técnico 

analista. 

No Quadro 4.2.1. – Direitos de Plantação, para cada uma das parcelas destino, 

será(ão) indicado(s) o(s) direito(s) de plantação a usar, através da introdução do(s) 

respectivo(s) código(s) de direito(s). No último campo deste quadro, será indicada a 

área utilizada do direito em causa, uma vez que poderá não ser utilizada a área total 

do(s) direito(s). Nos casos em que as parcelas DESTINO utilizem mais do que um 

direito (casos em que foi introduzido um código de parcela fictício no quadro 4.1), 

estes serão todos indicados neste quadro, e após ligação ao Sivv, obtêm-se 
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informação para todos os direitos introduzidos, relativamente ao Tipo do Direito e 

Área do Direito. 

Neste quadro não podem ser considerados/introduzidos Direitos que provenham de 

parcelas que foram reestruturadas no âmbito do regime de apoio previsto no 

Regulamento (CE) n.º 1493/99 do Conselho, de 17 de Maio, ou que foram plantadas 

ao abrigo do Programa AGRO, não tendo sido confirmado pelos serviços competentes 

o respectivo arranque de profilaxia ou que as mesmas foram afectadas por 

intempéries. 

Deve ser tida a maior atenção no preenchimento dos quadros 4.2.1 (Direitos de 

Plantação) e 5.1.2 (Plantação) do formulário do iDigital, no sentido de assegurar a 

correspondência entre estes e os quadros 4.1 e 4.2. 

No Quadro 4.3. – Castas será registada a informação relativa às castas para cada 

parcela DESTINO, que se encontra no Quadro 5 formulário de candidatura em suporte 

papel. 

Após a escolha do n.º de ordem da parcela Destino, será indicada a área 

reestruturada (ha), e nos campos seguintes deverá ser indicado qual o Destino da 
Produção, Nome e respectiva Casta, através de uma lista de valores. 

No preenchimento deste quadro alerta-se que cada parcela destino só pode ter um 

Destino de Produção associado (Denominação de Origem ou Indicação Geográfica), 

pelo que caso a parcela inclua mais do que um destino de produção, deve ser 

escolhido o mais representativo. 

• Descrição das Medidas e Acções a Desenvolver 

No Quadro 5.1.1. – Melhoria das Infraestruturas Fundiárias são identificadas as 

parcelas DESTINO nas quais serão realizadas acções referentes à Melhoria das 

Infraestruturas. Será efetuada a escolha do número da Parcela Destino (através de 

lista de valores, em que só aparecem como hipótese de seleção as parcelas indicadas 

como ORIGEM/DESTINO ou DESTINO no Quadro 4.1). 

Deverá ainda ser seleccionada, através de lista de valores, a melhoria das 

infraestruturas proposta com a realização do projeto, para a parcela selecionada, ou 

seja: Drenagem superficial ou Construção de Muros.  

Será também indicado o tipo de sub-acção em causa através de lista de valores. Caso 

a escolha anterior seja Drenagem, pela lista de valores apenas é possível a escolha 

de uma sub-ação, que pode ser:  
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• Campanha 2008/2009 

Correcção de pequenas linhas de água 

Execução de valas artificiais 

Valetas em meias manilhas 

Colocação de manilhas 

 

• Campanha 2009/2010 

Correcção de pequenas linhas de água 

Execução de valas artificiais 

Valetas em meias manilhas 

Colocação de manilhas ou de tubos em PVC 

 

• Campanha 2010/2011 e seguintes 

Execução de valas artificiais 

Valetas em meias manilhas 

Colocação de manilhas ou de tubos em PVC 

 

O mesmo se verifica, para o caso da acção Construção de Muros, aparecendo neste 

caso a seguinte lista de valores: 

• Todas as campanhas 

Construção em Alvenaria 

Construção em Gabião 

Reconstrução em alvenaria 

 

No campo Dimensão será registada a medida/volume em causa, através da digitação 

do valor que se encontra indicado no formulário de candidatura no Quadro 6.1.1. do 

formulário em papel. 

O campo Detalhe Técnico é preenchido automaticamente após a escolha da sub-

ação em causa.  
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No final, o preenchimento deste quadro está completo, quando todas as parcelas 

DESTINO que têm este tipo de intervenção estão caracterizadas. 

No Quadro 5.1.2. - Plantação será caracterizada a plantação que vai ser realizada em 

cada uma das parcelas alvo de reconversão ou reconstituição.  

Assim, após a escolha do número de ordem da parcela em causa (selecionar apenas 

as parcelas que envolvam a acção plantação, ou seja, cuja intervenção seja 

reconstituição, relocalização ou plantação com direitos TDR ou plantação do direitos 

NDP), será indicado no campo Sistematização do Terreno a informação registada no 

Quadro 6.1.2 do formulário de candidatura em papel, que pode ser: Sem alteração de 
perfil ou Com alteração de perfil.  

No caso de investimentos localizados no Douro existe ainda a hipótese de escolher a 

opção Alteração de perfil com terraceamento ou manutenção dos socalcos no 
Douro.  

No campo Densidade de Plantação será indicada, para a parcela em causa, a 

densidade que se encontra também registada no formulário de candidatura. 

No campo seguinte Material Vegetativo será escolhido através de lista de valores, o 

material vegetativo indicado pelo beneficiário (Porta Enxertos ou Enxertos Prontos) – 

(Quadro 6.1.2 do formulário de candidatura). 

No último campo, designado como Área, será indicada a área de plantação proposta 

na candidatura, que corresponde à área Reestruturada da parcela em causa (área 

objeto de investimento). 

No Quadro 5.2. Sobreenxertia/Reenxertia são registadas as parcelas cujo tipo de 

intervenção seja a realização de uma Sobreenxertia ou Reenxertia. 

Para este tipo de ação, tanto na análise da candidatura, como na emissão da ficha de 

controlo, bem como na recolha de dados de controlo, as parcelas são sempre 

identificadas como ORIGEM/DESTINO, e com o geocódigo que consta no RCV do 

beneficiário (Registo Central Vitícola). 

Assim, após a seleção do número de ordem da parcela em causa, no campo Ação 

será indicado, através de lista de valores, o tipo de intervenção (Sobreenxertia ou 

Reenxertia). 

No campo Parcela, deverá ser indicado se a intervenção irá ocorrer na parcela inteira 

ou apenas num talhão (lista de valores), de acordo com informação constante no 

Quadro 6.2 do formulário de candidatura.  
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Caso a opção seja parcela inteira, será automaticamente preenchido o campo Área, 
uma vez que a área reestruturada já foi indicada no quadro 4.2. No caso em que a 

opção é talhão, será digitada a área respectiva, de acordo com a informação indicada 

pelo beneficiário. 

No campo Densidade de Plantação será registada a densidade, indicada também 

pelo beneficiário no Quadro 6.2 do formulário de candidatura. 

No Quadro 6 – Compensação pela Perda de Receita, serão identificadas as 

parcelas para as quais se encontra registada uma compensação pela perda de receita, 

e de acordo com o indicado no Quadro 7 do formulário de candidatura.  

Esta compensação pode ser obtida através de uma Compensação Financeira que se 

atribui devido ao arranque da vinha velha, ou através da Manutenção da Vinha Velha 

que se poderá manter em produção durante mais 3 anos. 

Assim, após a seleção do número de ordem da parcela será escolhida a opção em 

causa através de uma lista de valores, no campo Forma/Denominação. Será indicada 

a área respetiva em cada um dos casos. 

Caso a opção seja Compensação Financeira, será indicada a data de Arranque da 

Vinha Velha através da seleção da data no calendário que aparece em lista de 

valores, bem como a data referente à data de início colocação do material vegetativo 

no terreno. Estas datas encontram-se indicadas no formulário de candidatura 

(Quadro 7). 

Caso a opção seja Manutenção da Vinha Velha, ficam automaticamente bloqueados 

os campos seguintes: Data de arranque da Vinha Velha e Data de início colocação 
do material vegetativo. Será apenas necessário a indicação da área em causa. 

Na Campanha 2010/11 e seguintes, para além das compensações pela perda de 

receita acima referidas, foi introduzida uma nova Compensação Financeira (de acordo 

com o estabelecido na Portaria n.º 495-A/2010 de 13 de julho), a atribuir às parcelas 

cuja intervenção seja a realização da medida específica Sobreenxertia ou 
Reenxertia. O cálculo desta compensação financeira é efetuado com base no valor 

unitário definido de 500 €/ha e de acordo com as áreas indicadas no formulário de 

entrada de dados para a realização desta medida. O valor será depois refletido no 

report de ajudas, com indicação de área e código da parcela objecto da respetiva 

intervenção de sobreenxertia/reenxertia. 
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No final do formulário de Entrada de Dados (ponto 6. Envio para o iDigital), 

encontram-se os seguintes botões: 

Enviar para o iDigital            Consultar Estado  

(1)         (2) 

Após envio ao iDigital através do botão indicado em (1), aparece a mensagem: 

Documento enviado ao iDigital. A atualização dos dados pode levar alguns 

minutos (figura n.º 12). 

 

Figura n.º 12 

 
 

De seguida será necessário consultar o estado da candidatura através do botão 

Consultar Estado. Esta consulta permite a indicação de eventuais erros, que caso 

não existam, será dada uma mensagem de envio ao iDigital sem erros (figura n.º 13). 

 

Figura n.º 13 

 

 

Fecha-se o formulário, e submete-se a candidatura, selecionando Submeter, no 

Quadro Formulários. No exemplo identificado na Figura n.º 14, temos número do 

documento 18, que foi validado após envio sem erros ao iDigital. Falta apenas 

Submeter. O botão Formulário serve para abrir o formulário em questão. 
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Figura n.º 14 

 

 

2.2 Candidaturas de Intempéries - Portaria n.º 469/2010 de 7 de julho 

⇒ Apenas enquadráveis na campanha de 2010/2011 

De acordo com o definido na Portaria n.º 469/2010 de 7 de julho, a qual teve por 

objetivo minimizar os prejuízos provocados pelas intempéries que ocorreram no 

Inverno de 2009/2010, na Região Demarcada do Douro e mais concretamente nos 

municípios de Peso da Régua e Mesão Frio, tiveram enquadramento candidaturas 

apresentadas ao Novo Regime da Vinha na campanha 2010/2011, as quais 

cumprissem estes requisitos, com vista à obtenção de valores de ajuda, de carácter 

mais benéfico. 

Na introdução dos dados destas candidaturas, a identificação da localização da 

exploração (quadro 3 do formulário da candidatura), permitia a diferenciação deste tipo 

de candidaturas. Por outro lado, e para efeito de cálculo de ajudas, de acordo com as 

majorações referidas na Portaria n.º 469/2010, seria ainda necessário não só a 

indicação de um dos concelhos abrangidos como ainda a indicação de que se tratava 

de uma candidatura de intempéries dos municípios da Régua e Mesão Frio (figura n.º 

15). 

Figura n.º 15 

 
 

Caso uma candidatura pertencesse a um destes dois concelhos e as parcelas 

reestruturadas tivessem sido afetadas pelas intempéries ocorridas no Inverno de 

2009/2010, as ajudas seriam calculadas com as majorações definidas na Portaria n.º 
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469/2010. Por outro lado, se as parcelas não fossem afetadas pelas intempéries, as 

ajudas seriam calculadas de acordo com os valores unitários e percentagens de 

majoração definidas na Portaria n.º 1144/2008 de 10 de outubro. 

Foi realçada a importância de se salvaguardar que: para as candidaturas 

apresentadas ao abrigo desta Portaria, apenas podiam ser introduzidas no formulário 

de entrada de dados as parcelas que tivessem sido afectadas por intempéries 

ocorridas no Inverno de 2009/2010, e que simultaneamente se encontrem localizadas 

dentro da área geográfica de influência das freguesias dos municípios de Peso da 

Régua ou de Mesão Frio.  

Isto porque, poderia existir uma exploração que se enquadrasse nos municípios 

referidos, mas que incluísse também parcelas cuja localização ficasse fora destas 

áreas geográficas de influência (apesar de pertencerem à mesma exploração vitícola). 

Nesta situação, estas parcelas não seriam elegíveis para efeitos de cálculo das ajudas 

definidas na Portaria n.º 469/2010 de 7 de julho, devendo, por isso, esta questão ficar 

salvaguardada pelo técnico analista. 
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3. Controlo Documental 

 

A formalização do controlo documental é efetuada através da indicação do número de 

candidatura, no ponto de menu Gestão de Controlo Documental (figura n.º 16). 

 

Figura n.º 16 

 

 

Após a verificação de que existem no processo todos os documentos necessários à 

aprovação da candidatura, de acordo com o especificado na Norma NPE do IFAP 
(Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão da Vinha), a candidatura está em 

situação de se poder indicar: Controlo sem Anomalias, através do botão Confirmar 
(figura n.º 17).  

Caso estejam em falta documentos necessários à aprovação da candidatura deverá 

ser escolhida a opção Controlo com Anomalias, ficando a candidatura num estado 

que não permite o cálculo dos valores previsionais enquanto não seja ultrapassada a 

falta dos documentos em questão. 

 

Figura n.º 17 
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4. Calculo dos Valores Previsionais e Decisão de candidaturas 
no iDigital 

 

4.1. Candidaturas Individuais 

Para o cálculo dos valores previsionais, que será efetuado após a realização do 

controlo documental, deve ser selecionado, no Menu Principal, o ponto de menu 

Cálculo dos Valores Previsionais de acordo com o identificado na figura n.º 18. 

 

Figura n.º 18 

 

 

Através da indicação do número de candidatura aparece o ecrã – figura n.º 19. 

 
Figura n.º 19 

 

 

Existe o campo Pagamento Antecipado?, devido à diferença de majoração que foi 

definida no ponto 4 do Art.º 14.º da Portaria n.º 1144/2008 de 10 de outubro, para as 

candidaturas conjuntas. 

Pelo que, para este tipo de candidaturas deve ser indicado o tipo de pagamento que 

está assinalado no formulário de candidatura. 

De acordo com a opção marcada, o valor da ajuda calculada será afetada de uma 

majoração de 10% (“Não”), ou de uma majoração de 15% (“Sim”). 
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No caso de candidaturas individuais, a ajuda é igual nos dois tipos de pagamento. 

Depois de selecionar o tipo de pagamento será necessário selecionar a opção 

Calcular Valores. Aparece um quadro com o cálculo da ajuda identificada por 

parcelas. Trata-se de um quadro de apuramento de valores (figura n.º 20). 

Figura n.º 20 

 
 

Para acesso ao report da Ajuda (figura n.º 21) será necessário selecionar o botão 

Imprimir. Este report será anexado ao ofício a enviar ao beneficiário. 

Figura n.º 21 

 
 

Através do ponto de menu Criação e Selecção do Tipo de Candidatura, e após 

consulta através do NIFAP da candidatura em questão (clicando em Modelos ▼), será 

possível a impressão da Ficha de Análise, bastando para isso selecionar o botão 

Ficha Análise (figura n.º 22). 

Figura n.º 22 
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Deverá ser efetuada a impressão da Ficha de Análise para emissão de proposta de 

decisão de acordo com a análise efectuada à candidatura, devendo a mesma ser 

datada e assinada pelo técnico no ponto n.º 7 (figura n.º 23). 

 

Figura n.º 23 

 
 

4.2. Candidaturas Conjuntas 

No caso das candidaturas conjuntas (Grupo ou Agrupamentos), são calculados os 

valores previsionais para cada uma das candidaturas que fazem parte do Grupo ou do 

Agrupamento, de acordo com os procedimentos referidos anteriormente. 

Assim, para cada uma das candidaturas são efetuados os cálculos dos valores 

previsionais (que terão a majoração de 10% ou de 15% conforme o tipo de pagamento 

em causa – contra investimentos realizados ou antecipados) sendo impressos os 

respetivos reports dos valores de ajuda.  

Seguidamente, procede-se à Validação do Grupo ou do Agrupamento nos pontos de 

menu exemplificados na figura n.º 24 – Validação das Candidaturas Conjuntas. 

Figura n.º 24 

 
 

Esta validação, no caso das candidaturas de Grupo, salvaguarda as restrições da 

Portaria para este tipo de candidaturas, nomeadamente a necessidade de cada 

viticultor não deter mais do que 50% da área total reestruturada, bem como o 
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cumprimento do ponto 1.4 do Anexo I, ou seja o total da área reestruturada ser igual 

ou superior a 2 ha. 

No entanto, mesmo que a validação seja efetuada com sucesso, deve ter-se em 

atenção se foram efetivamente calculadas ajudas para todas as candidaturas que 

constituem o Grupo. 

No caso, de não serem calculadas ajudas para uma ou mais candidaturas do Grupo 

(ficando as mesmas a zero na Ficha de Análise, devido ao não cumprimento de 

alguma condições de elegibilidade nessa(s) candidatura(s)), deve ser salvaguardado 

pelo técnico que se mantêm os requisitos necessários à Decisão Favorável do Grupo. 

Assim, deverá ser salvaguardado pelo técnico que se mantém o cumprimento do 
exposto em i) da alínea b) do ponto 1 do Art.º 3.º, ou seja: 

a) Verificar que o Grupo continua a respeitar o cumprimento da existência de 

pelo menos 3 viticultores; 

b) Verificar que cada um dos viticultores não detém mais do que 50% da área 

total reestruturada; 

c) Verificar que se mantém o cumprimento do ponto 1.4 do Anexo I, ou seja que 

os viticultores em causa continuam a respeitar a existência de uma área total 

reestruturada igual ou superior a 2 ha. 

Só depois desta verificação será possível a Decisão Favorável para as restantes 

candidaturas que continuam a constituir o GRUPO. 

No caso das candidaturas Agrupadas, a validação salvaguarda as restrições da 

Portaria para este tipo de candidaturas, nomeadamente o exposto em iii) da alínea b) 

do Art.º 6º, ou seja o total da área a reestruturar ser superior a 20 ha. 

No entanto, mesmo que a validação seja efectuada com sucesso, chama-se a atenção 

para o seguinte: no caso de não existirem ajudas para uma ou mais candidaturas do 

Agrupamento (ficando as mesmas a zero na Ficha de Análise devido ao não 

cumprimento de alguma condições de elegibilidade nessa(s) candidatura(s)), deverá 

ser salvaguardado pelo técnico que se mantêm os requisitos necessários à Decisão 

Favorável do Agrupamento.  

Assim, deverá ser salvaguardado pelo técnico que se mantém o cumprimento do 
exposto em iii) da alínea b) do ponto 1 do Art.º 3.º, ou seja: 

a) Verificar que o Agrupamento continua a respeitar o cumprimento da 

existência de pelo menos 3 viticultores; 
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b) Verificar que a área total a reestruturar/reestruturada é igual ou superior a 

20 ha. 

Só depois desta verificação será possível proceder à Decisão Favorável para as 

restantes candidaturas que continuam a constituir o Agrupamento. 

Após a validação das candidaturas conjuntas (Grupo ou Agrupamento), serão 

impressas as Fichas de Análise relativas a cada uma das candidaturas, que serão 

preenchidas com proposta de decisão, data e assinatura do técnico. 
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5. Decisão das candidaturas 

 

5.1 Candidaturas Individuais 

Para decisão das candidaturas será necessário aceder ao ponto de menu de Decisão 
(figura n.º 25), sendo o acesso possível a quem tiver o perfil Decisor.  

Figura n.º 25 

 

 

Através da indicação do número de candidatura e de se selecionar a opção 

candidatura (e não grupo), deverá ser escolhida a opção Consultar (figura n.º 26). 

Figura n.º 26 

 
 

Aparece o ecrã da figura n.º 27, onde poderá ser escolhida a opção referente à 

decisão da candidatura, ou seja Aprovado ou Não Aprovado. Devendo depois ser 

acionado o botão Submeter. 

Figura n.º 27 
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No ponto de menu consulta é possível visualizar qual a decisão formalizada para a 
candidatura. Neste exemplo (candidatura n.º 1024) - Decisão Favorável (figura n.º 28). 

 

Figura n.º 28 

 
 
 

5.2. Candidaturas Conjuntas 

5.2.1. Candidaturas de Grupo 

A decisão do Grupo só pode ser efetuada após validação do mesmo com sucesso. O 

responsável deverá aceder ao ponto de menu da Decisão e selecionar o respetivo n.º 

do GRUPO (figura n.º 29). 

 

Figura n.º 29 

 
 

Aparece o ecrã identificado na figura n.º 30, onde se visualiza o n.º do Grupo, bem 

como todos os viticultores que fazem parte desse Grupo. É escolhida a opção de 

Decisão - Aprovado ou Não Aprovado e acionado o botão Submeter. 
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Figura n.º 30 

 
 

Após submissão, aparece a mensagem identificada na figura n.º 31. 

 

Figura n.º 31 

 

 

 

5.2.2. Candidaturas Agrupadas 

A decisão do Agrupamento só pode ser efetuada após validação do mesmo com 

sucesso. O responsável deverá aceder ao ponto de menu Decisão, e indicar o n.º da 

candidatura Principal (escolhendo a opção candidatura). No exemplo retratado na 

figura n.º 32, a candidatura principal tem o n.º 222. 

 

Figura n.º 32 
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Sendo possível visualizar todos os viticultores que fazem parte do Agrupamento (figura 

n.º 33). 

Figura n.º 33 

 
 

Deve ser indicada qual a Decisão que vai ser formalizada para o Agrupamento, 

Aprovado ou Não aprovado, e posteriormente Submeter. Aparece a mensagem de 

decisão efectuada com sucesso (Figura n.º 34). 

 

Figura n.º 34 
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6. Correção da Decisão 

 

Esta funcionalidade aplica-se nos casos em que ocorreu um lapso na decisão, 

permitindo corrigir uma decisão de favorável para desfavorável ou vice-versa, sem 

necessidade de submeter a candidatura a um processo de reanálise/alteração. 

Ao entrar no módulo da Correção da Decisão deverá ser escolhida a Decisão correta 

de Aprovado ou Não Aprovado e selecionar o botão Submeter. 

A partir deste módulo é ainda possível imprimir a Ficha de Análise da candidatura, 

através do botão Imprimir. 

À semelhança do que se verifica no módulo da Decisão, este módulo apenas pode ser 

acedido por quem tiver perfil Decisor. 

Chama-se a atenção para o facto de esta funcionalidade não permitir a correção da 

decisão de desfavorável para favorável no caso das candidaturas de Grupo ou 

Agrupadas. Assim, nestes casos, as candidaturas deverão entrar em reanálise e ser 

de novo enviadas ao iDigital. 
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7. Reanálise/Alteração 

 

Sempre que, após decisão, houver necessidade de reanalisar uma candidatura deverá 

ser selecionado o módulo da Reanálise/Alteração (figura n.º 35).  

Este módulo apenas pode ser acedido por quem tiver perfil Decisor ou de Chefe de 

Unidade. 

A entrada da candidatura em reanálise/alteração é validada pela seleção do botão 

Confirmar.  

A partir daí a candidatura volta ao estado submetido, para que seja possível criar uma 

nova versão da entrada de dados, através do acesso ao ponto de menu Criação e 

Selecção do Tipo de Candidatura. 

Figura n.º 35 

 
 

Após a reanálise da candidatura, é necessário voltar a efetuar controlo documental, 

cálculo de valores previsionais e decisão. 

No ponto de menu , deverá ainda ser incluída a Ficha de Análise 

relativa à reanálise da candidatura, como documento justificativo da sua realização. 

A partir da campanha de 2010/2011, no caso de Candidaturas Conjuntas, para 

decisão da reanálise não é necessário voltar a Validar o Grupo ou Agrupamento. 

Apenas será necessário proceder à decisão da reanálise da candidatura em causa 

(introduzindo o n.º da candidatura no ponto de menu decisão). Nesta situação, as 

restantes candidaturas não mudam o seu estado de decisão favorável.  

Passa a existir deste modo uma 1ª decisão referente a candidatura Conjunta (após 

Validação com sucesso), e decisões posteriores referentes às reanálises que 

eventualmente sejam efetuadas (figura n.º 36). 

Refere-se ainda, que sempre que se proceda a uma reanálise de uma candidatura 

cujo pagamento esteja decidido e já liquidado, essa situação deve ser comunicada ao 

IFAP, para que seja possível proceder à atualização do valor do pagamento. 
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Figura n.º 36 

 

 

Paralelamente devem ser introduzidos no iDigital, no ponto de menu 

: a Ficha de Análise relativa à reanálise da candidatura, bem como 

Relatório de Controlo (caso tenha sido efetuada nova visita de controlo físico à 

candidatura). 
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8. Transferência de Titularidade 

 

Os pedidos de transferência de titularidade são formalizados na aplicação iDigital no 

módulo Transferência de Titularidade. Para tal basta assinalar o número da 

candidatura em causa e o NIFAP do novo titular, selecionando-se os botões 

Consultar e Submeter (figura n.º 37). 

Chama-se a atenção que este módulo apenas pode ser acedido por quem tiver perfil 

Decisor ou de Chefe de Unidade, e que apenas poderem ser formalizadas na 

aplicação iDigital as transferências de titularidade que já tenham sido aprovadas pelo 

IFAP. 

Figura n.º 37 
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9. Anulação da Candidatura 

 

Quando for necessário proceder à anulação de uma candidatura (por desistência, 

morte do beneficiário, cancelamento, insolvência ou outros motivos) deve ser 

selecionado o módulo da Anulação (figura n.º 38).  

A anulação processa-se selecionando o motivo e depois o botão Submeter. A partir 

daí a candidatura passa ao estado anulado, não sendo possível mais nenhuma ação 

na candidatura para além da consulta. 

Este módulo apenas pode ser acedido por quem tiver perfil Decisor ou de Chefe de 

Unidade, e até novas orientações apenas podem ser anuladas candidaturas que não 

tenham pedidos de pagamento decididos. 

 

Figura n.º 38 
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10. Consulta de Candidaturas 

 

O módulo de Consulta permite obter informação generalizada sobre uma candidatura 

(entradas de dados, movimentos e pedidos de pagamento). Para isso basta introduzir 

o número da candidatura e selecionar o botão Consultar. Aparece a informação 

identificada na figura n.º 39. 

Figura n.º 39 
 

 

 

A partir deste módulo também é possível consultar e imprimir o formulário de 

candidatura e a Ficha de Análise, bem como a Ficha de Autorização de Pagamento 

(botão Imprimir – figura n.º 40). 

Figura n.º 40 
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11. Registo do pedido de pagamento 

 

No iDigital, o registo do pedido de pagamento é efetuado no módulo “Pedido de 
Pagamento”, no ponto de menu “Registo” – ver figura 41. 

Figura n.º 41 

 

 

Para registo do pedido de pagamento é necessário que a candidatura se encontre no 

estado de Decisão Favorável. 

Depois de entrar com o número da candidatura, será necessário indicar a data do 

pedido de pagamento, bem como o tipo de pagamento (investimento realizado ou 

antecipado). Gravar e sair (figura n.º 42).  

Figura 42 

 
 

11.1 Pagamento contra investimentos realizados 

Na fase de registo do pedido de pagamento não é necessário indicar as datas de início 

e fim dos investimentos (candidaturas individuais e conjuntas). Estas datas podem ser 

preenchidas antes da validação do pagamento (e após o registo dos dados relativos 

ao controlo físico dos investimentos). 

11.2 Pagamento antecipado 

Este tipo de pagamento só deve ser validado após a apresentação da garantia no 

montante de 120% do valor das ajudas previstas para as medidas específicas em 

causa (sendo esta posteriormente remetida ao IFAP). 
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Antes do seu registo deve ser confirmado se o nível de ajuda calculado já contempla 

os 15% de majoração. Caso contrário deve ser efetuada reanálise à candidatura para 

que no cálculo do valor das ajudas seja escolhida a opção SIM no campo Pagamento 
Antecipado?.  

Para validação deste tipo de pagamentos, é obrigatório a indicação das datas de início 

e fim dos investimentos, que devem nesta fase corresponder às datas declaradas no 
formulário de pedido de pagamento (figura n.º 43). Em caso de dúvida, estas devem 

ser confirmadas com o beneficiário.  

Figura 43 

 
 

Os campos para registo das datas no iDigital, apenas permitem o seu registo de 

acordo com o exposto na Portaria n.º 1144/2008 de 10de outubro, republicada pela 

Portaria n.º 495-A/2010 de 13 de julho e alterada pela Portaria n.º 281/2011 de 17 de 

outubro. 

Antes de validar o registo, deve ser selecionado o botão Upload de Documentos, 

para anexar o check-list do pedido de pagamento (onde é validada a existência dos 

direitos definitivos).  

Refere-se que o Check-list da Validação do Pedido de Pagamento é um documento 

obrigatório, podendo ser anexados outros documentos que se considerem 

importantes, nomeadamente o pedido de pagamento propriamente dito, o documento 

referente à Georeferenciação das novas parcelas destino, entre outros. O anexo 

destes documentos (não obrigatórios) poderá posteriormente facilitar a consulta ao 

processo, pelo que o técnico poderá optar por esta hipótese. 

Chama-se ainda a atenção, de que se os Direitos de Plantação não estiverem em 

nome do titular da candidatura, deverão ser anexados no ponto de menu 

, o(s) mandato(s) para o exercício dos Direitos de Plantação, 

subscrito(s) pelo(s) titular(s) dos Direitos.  
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Seleciona-se de novo o botão Registo de Pagamento e depois o botão Editar. 
Confirma-se que todos os documentos necessários ao pedido de pagamento foram 

entregues pelo beneficiário, através da indicação de √, o campo Indicador de Controlo 

Documental efetuado. 

Guardar, validar e submeter. 

O processo do registo de pagamento fica concluído. Clicar no botão SAIR.  

Será possível imprimir a Autorização de Pagamento (figura n.º 44) através do acesso 

aos pontos de menu: Registo de pagamento ou Consulta de candidaturas. 

Figura n.º 44 

 
 

A Autorização de Pagamento é assinada e datada pelo técnico, nos campos 

identificados na figura n.º 45, devendo ainda ser indicado se foi efetuado o controlo 

documental. O pedido de pagamento é depois remetido para decisão superior. 

Figura n.º 45 
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11.3 Pagamento da compensação financeira 

Chama-se a atenção, que o pagamento da compensação financeira só deve ser 

registado após decisão do pagamento relativo aos investimentos (realizado ou 

antecipado). 

Para o registo do pagamento da compensação financeira, será necessário em primeiro 

lugar proceder à validação da confirmação dos arranques da(s) vinhas(s) velha(s), que 

foi realizada por parte da DRAP, na vistoria para emissão dos direitos de plantação 

definitivos. 

Deste modo, será necessário criar uma entrada de dados na aplicação iDigital, para 

confirmação dos arranques, a qual se identifica como Recolha de dados para 
compensação financeira. 

11.3.1 Criação da entrada de dados: Recolha de dados para compensação financeira 

a) Em candidaturas com pagamento antecipado das ajudas 

Nestes casos, deverá primeiro ser verificado se, na fase de análise da candidatura, 

foram indicados os códigos das parcelas ORIGEM no quadro 4.1. Ver figura n.º 46. 

Figura 46 

 
 

Se os geocódigos das parcelas ORIGEM foram convenientemente indicados, então é 

possível avançar para a confirmação dos arranques.  

Figura 47 
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No menu inicial, clicar em Confirmação do Arranque (dentro do ponto de menu 

Controlo). Ver Figura 47. Nesta situação, seguir para a página n.º 44 (figura n.º 51). 

### 

Caso contrário, se na fase de análise da candidatura as parcelas foram identificadas 

com códigos de direitos, então será necessário realizar uma reanálise/alteração à 

candidatura para que sejam indicados os geocódigos das parcelas ORIGEM em 

substituição dos direitos. Ver exemplo na figura n.º 48. 

A candidatura deve ser colocada em reanálise/alteração, para que as parcelas 

ORIGEM (no quadro 4.1) passem a ser identificadas com o seu geocódigo. 

 

Figura n.º 48 

 
 
De acordo com os tipos de investimento em causa, procede-se da seguinte forma: 

I – RECONSTITUIÇÃO COM ARRANQUE 

Parcelas ORIGEM/DESTINO – Se foram identificadas com o código do direito, este 

deverá ser substituído pelo código da parcela ORIGEM. Ver figura n.º 49. 

De seguida: Enviar ao iDigital e Consultar Estado 

Passar por todos os passos até à Decisão da Reanálise/Alteração. 

 

Figura n.º 49 
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II – RELOCALIZAÇÃO COM ARRANQUE 

Este tipo de investimento foi retratado com a introdução de duas linhas no quadro 4.1. 

Uma que identifica a ORIGEM e outra que identifica o DESTINO. 

Deverá ser confirmado se as parcelas ORIGEM já foram identificadas com os 

geocódigo de parcela.  

- Se foram, não é necessário proceder à Reanálise/alteração do projeto; 

- Caso contrário (se foram identificadas com código de direitos), então será necessário 

colocar a candidatura em reanálise e proceder-se à alteração da Entrada de Dados 

(normal), para que todas as parcelas ORIGEM passem a estar identificadas com o 

seu geocódigo de parcela.  

As parcelas DESTINO podem ser identificadas com os códigos de direitos ou com os 

códigos provenientes da georreferenciação provisória. Trata-se de investimentos com 

pedidos de pagamento adiantados, pelo que nesta fase, ainda não têm geocódigo 

definitivo. Ver figura 50. 

Figura n.º 50 

 
 

De seguida: Enviar ao iDigital e Consultar Estado. 

Passar por todos os passos até à Decisão da Reanálise/Alteração. 

 

II – RELOCALIZAÇÃO SEM ARRANQUE 

Neste tipo de investimento, não é necessário efetuar nenhuma alteração nos 
códigos. Trata-se de um investimento em que não há lugar ao pagamento da 

compensação financeira. 

### 

Após a reanálise às candidaturas para respetiva alteração dos códigos, estas 

encontram-se em situação em que já se pode efetuar a confirmação dos Arranques. 

Não esquecer que estas reanálises têm que ser decididas, pois só assim será possível 

clicar em Confirmação dos Arranques.  
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Depois de entrar neste ponto de menu, e de digitar o número de candidatura, aparece 

o seguinte ecran – Figura n.º 51. 

 

Figura 51 

 
 

Deve-se substituir a entrada de dados, referente à análise da candidatura. Neste caso 

versão n.º 2, pois foi efetuada reanálise à candidatura para alteração dos códigos de 

parcelas. 

Vai abrir a Entrada de Dados associada diretamente à Recolha de dados de controlo 
para a compensação financeira (figura n.º 52).  

 

Figura n.º 52 

 
 

Nesta entrada de dados, todos os campos estão bloqueados, à exceção do quadro 

número 6.2 – Confirmação dos Arranques, onde devem ser indicados os números 

de ordem referentes às parcelas ORIGEM (vinhas velhas) para as quais é necessária 

a informação das datas de arranque e comunicação de arranque.  

Deste modo, no quadro 6.2 deverá ser indicado os números de ordem que identificam 

estas parcelas no quadro 4.1. Ver figura 53. 

O Quadro 6.1 está ligado à parcela destino, cuja plantação objeto de investimento, foi 

executada após o arranque da vinha velha. Este quadro é de cálculo de ajudas. Nesta 

fase está bloqueado.  
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Figura 53 

 
 

Depois de se indicarem os números de ordem: Enviar para o IDigital e Consultar 
Estado 

Posteriormente é necessário submeter a Recolha de Dados para a compensação 
Financeira. No ponto de menu Confirmação dos arranques, digitar o número de 

candidatura e consultar. Irá visualizar-se a Recolha de Dados para a compensação 

Financeira no estado Validado. Clicar em Submeter. Ver figura 54. 

 

Figura 54 

 
 

Depois de Submeter. Sair em MENU. 
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Para o registo do pedido de pagamento da Compensação Financeira, selecionar 

Registo no ponto de menu do Pedido de Pagamento. Ver Figura 55. 

Figura n.º 55 

 
 

Depois de indicar o número de candidatura, aparece o ecran onde se visualizam os 

registos dos Pedidos de Pagamento. No exemplo retratado na figura 56, verifica-se 

que a candidatura em causa já tem um Pagamento Antecipado decidido. 

Clicar em CRIAR, para registo do pagamento da Compensação Financeira. 

Registar o pedido de pagamento, selecionar o separador de registo Pagamento, 

preencher os dados e guardar. Selecionar o separador Upload de Documentos e 

efetuar o upload do documento que evidencie a confirmação do arranque. 

Depois Gravar, Validar e Submeter o Pedido de Pagamento. 

 

Figura 56 

 
 

 

b) Em candidaturas com pagamento contra investimentos realizados 

Nas candidaturas, cujos beneficiários tenham apresentado pedidos de pagamentos 

contra investimentos realizados, a Confirmação dos Arranques e o respetivo registo 

do Pedido de Pagamento da Compensação Financeira deverá ser efetuada apenas 

após a validação do controlo e registo do pagamento dos investimentos realizados. 
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Ou seja, em primeiro lugar deve ser verificado se já existe pagamento decidido de 

investimentos realizados, e só depois deve ser efetuada a Confirmação dos 
Arranques. Nestas candidaturas, devido à recolha de dados do Controlo dos 

investimentos, as parcelas já foram identificadas com geocódigo de parcela. 

Proceder de acordo com o já referido para a realização da Confirmação de 
Arranque e respetivo registo do pedido de pagamento da Compensação 
Financeira. 

 

11.4 Pagamento da compensação financeira Sobreenxertia 

Para o registo e decisão do pagamento da Compensação Financeira Sobreenxertia na 

aplicação iDigital (possível a partir da campanha de 2010/2011, de acordo com o 

referido na sub-alínea i) da alínea b), do ponto 2 do Art.º 8.º da Portaria n.º 495-

A/2010, de 13 de julho), deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

Assegurar que foi comunicada pelo viticultor a execução da medida – ou através da 

apresentação do pedido de pagamento contra investimentos realizados ou através da 

apresentação do pedido de libertação de garantia. 

Verificar mediante a realização de controlo físico que a medida 

Sobreenxertia/Reenxertia foi realizada, e após o registo do pagamento da ajuda, 

registar o pagamento da Compensação Financeira – Sobreenxertia/Reenxertia, 

através da criação de um novo pedido de pagamento (módulo de pagamentos). Ver 

figura n.º 57. 

Figura n.º 57 

 
  

Após submissão deste tipo de pagamento, será possível a sua decisão. 

Chama-se a atenção, que no caso dos pedidos de pagamento adiantados, o 

pagamento da Compensação Financeira Sobreenxertia/Reenxertia, só pode ser 

registado depois das ações de controlo físico efetuadas no âmbito das libertações de 

garantias, ou seja, após a execução da medida. 
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12. Controlo dos Investimentos 

  

12.1 Colocação da candidatura em controlo 

Depois de registar o pedido de pagamento (contra investimentos realizados) a 

candidatura está em condições de ser colocada em controlo. No módulo do Controlo, 

aceder ao ponto de menu Colocar a Candidatura em Controlo. (Figura n.º 58). 

 
Figura n.º 58 

 
 
Inserir o n.º de candidatura e submeter. 

Chama-se a atenção, que nos casos em que os investimentos foram pagos na forma 

de adiantamento, a candidatura só é colocada em controlo, quando for apresentado o 

pedido de libertação de garantia por parte do beneficiário (ver ponto n.º 16 – 

Libertação de Garantias). 

12.2 Emissão de Ficha de controlo  

Depois de colocar a candidatura em controlo, é necessário criar uma nova versão da 

entrada de dados que irá servir de suporte à emissão da ficha para realização do 

controlo. Nesta entrada de dados, o objetivo é adequar a informação relativa às 

parcelas, bem como atualizar a informação dos direitos de plantação, que nesta fase 

têm que ser definitivos. Clicar no ponto de menu: Criação e Seleção do Tipo de 

Candidatura (Figura 59). 

Figura n.º 59 
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Inserir o NIFAP do titular da candidatura e Consultar (figura n.º 60). 

 

Figura n.º 60 

 
 

No ecrã seguinte (Figura 61), para aceder ao modelo da entrada de dados relativo à 

candidatura, clica-se na seta ▼ em Modelos. 

 
Figura n.º 61 

 
 

Criar uma nova versão do formulário de Entrada de Dados, selecionando o botão   

(ver figura 62). 

Figura n.º 62 

 
 

 
Criar nova versão da entrada de dados 
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No Tipo de Entrada de Dados selecionar a hipótese: Emissão de ficha de controlo 
para investimentos realizados – de acordo com a lista de valores – ver figura 63. 

 
 

Figura n.º 63 

 
 

Neste tipo de entrada de dados no quadro 4.1, as parcelas passam a ser identificadas 

apenas com geocódigos de parcelas. 

As parcelas ORIGEM mantêm o geocódigo que consta no RCV, e as parcelas 

DESTINO são identificadas ou com geocódigo definitivo ou provisório (proveniente da 

georreferenciação). 

No que diz respeito aos Direitos de Plantação, nesta fase são utilizados apenas 

códigos definitivos (pelo que, caso existam direitos identificados com códigos 

provisórios no quadro 4.2.1 – Direitos de Plantação, estes devem ser substituídos). 

Enviar para o iDigital esta entrada de dados de Emissão de ficha de controlo para 

investimentos realizados.  

Após envio para o iDigital, Consultar Estado (figura 64). 

 

IMPORTANTE  

Na criação da Emissão de ficha de controlo para investimentos realizados 

(entrada de dados antes da realização do controlo dos investimentos no campo), não 

devem ser alterados os dados técnicos referentes aos investimentos aprovados. Ou 

seja, nesta ficha deverão ser mantidos todos os dados referentes à candidatura 

aprovada, à exceção dos códigos das parcelas e direitos. 

Os dados resultantes do controlo serão depois transpostos para a entrada de dados: 

Recolha de dados do controlo para investimentos realizados.  
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Figura n.º 64 

 
 
 
Botão Atualizar e Submeter (ver figura 65). 
 
 

Figura n.º 65 

 
 

 

12.3 Registo do controlo 

Para registo do controlo deve ser selecionado o ponto de menu Registo (figura 66). 

Figura n.º 66 

 
 

Inserir o nº da candidatura (figura 67). 

Figura n.º 67 
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Visualiza-se o seguinte (ver figura 68). 

 
Figura n.º 68 

 

Clicar em Criar, para o registo do controlo (figura 69). 

 

Figura n.º 69 

 
 

 

Escolher o motivo da visita (visita prévia ao pagamento para investimentos realizados). 

Guardar e sair. Nesta fase, não é obrigatório indicar a data da visita. 

Para visualizar os dados do controlo registado (n.º do controlo e versão), é necessário 

clicar em Atualizar (figura n.º 70). 

Figura n.º 70 

 
 

No botão Imprimir é possível efetuar a impressão do Relatório de Controlo a levar 

para o campo, no qual se encontram os dados da candidatura aprovada. 
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12.4 Recolha de dados de controlo  

Após a visita de controlo, é necessário transpor os dados verificados no terreno para a 

aplicação iDigital, através da criação do formulário de Recolha de dados de controlo. 

No preenchimento deste formulário deverá ser tomado em consideração o seguinte: 

Na identificação das parcelas ORIGEM/DESTINO na ficha de Recolha de dados 
de controlo para investimentos realizados (no quadro 4.1), nos casos em que 

exista pagamento da COMPENSAÇÃO FINANCEIRA associado ao arranque da 

vinha velha, deverão ser introduzidas duas linhas, uma para identificar a ORIGEM e 

outra para identificar o DESTINO. Quando não existe pagamento da compensação 

financeira, estas parcelas podem continuar a ser identificadas, apenas numa linha. 

 

As parcelas de vinha, que foram controladas no âmbito do projeto de investimento, são 

agora identificadas no quadro 4.1 com os geocódigos Definitivos, provenientes do seu 

levantamento no terreno (e que foram transpostos para o Sivv após a visita de 

controlo).  

Significa que as parcelas encontram-se devidamente identificadas no RCV do 

viticultor/beneficiário.  

Assim, nos casos em que as parcelas foram identificadas com geocódigos provisórios 

(na ficha de emissão de dados) será necessário proceder à sua alteração para os 

geocódigos Definitivos.  

Deverá ainda ser verificado se no quadro 4.2 (que corresponde aos dados relativos ao 

investimento controlado), os números de ordem que identificam as parcelas 

reestruturadas na candidatura, correspondem aos números de ordem, que identificam 

as parcelas, na fase de aprovação.  

São registados os dados que foram verificados no terreno no âmbito do controlo, quer 

ao nível de áreas plantadas, quer das ações relativas às infraestruturas fundiárias.  

Neste contexto, alerta-se, que devem ser registados os dados que correspondem ao 

que foi verificado em controlo (podem ser inferiores, iguais ou superiores aos dados 

aprovados).  

Deverão ainda ser confirmados os direitos de plantação utilizados na plantação de 

cada uma das parcelas de vinha, os quais devem coincidir com o enquadramento legal 

que está registado no Sivv.  
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No caso de existirem investimentos em sobreenxertia, a parcela é sempre identificada 

como ORIGEM/DESTINO e com o geocódigo que consta no RCV do beneficiário, o 

qual se mantém após a realização do controlo físico. 

Após estas alterações, Enviar ao iDigital e Consultar Estado.  

 

12.5 Submissão do controlo  

Para submissão do controlo, será necessário aceder novamente ao ponto de menu 

Registo, do módulo de Controlo (figura n.º 71). 

 
Figura n.º 71 

 
 

Depois de inserir o número de candidatura, acede-se ao registo do controlo do iDigital, 

que está no estado inicial. Clicar no número de controlo (figura n.º 72). 

 
Figura n.º 72 

 
 

Aparece o ecran representado na figura 73. 

 

Para terminar o registo do controlo, clicar no botão Editar. Registar os dados relativos 

à data da visita, motivo da visita, datas de início e fim dos investimentos….e Guardar. 
 

Selecionar o separador Upload de Documentos, para inserir os documentos que 

sejam necessários anexar neste registo (figura n.º 74). 
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Figura n.º 73 

 
 

 
Figura n.º 74 

 
 

Selecionar Editar, e clicar na seta identificada na figura n.º 75. 
 

Figura n.º 75 

 
 

Depois será necessário procurar o documento que se quer anexar. Figura n.º 76. 

 
Figura n.º 76 
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Definir tipo de documento e clicar no botão Upload (ver figura n.º 77). 
 

Figura n.º 77 

 
 

Visualiza-se o documento que foi inserido (figura n.º 78). 
 

Figura n.º 78 

 
 

Caso não tenha sido selecionado o documento correto, ainda é possível eliminá-lo 

clicando na cruz vermelha. Para aceitar o documento, clicar no botão Guardar e 

passar para o separador Controlo, para VALIDAR e SUBMETER. 

Após validar, caso a taxa de execução da candidatura seja superior a 80%, aparece a 

mensagem de OK (situação conforme) – figura n.º 79. 

Figura n.º 79 
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Quando a taxa de execução é inferior a 80%, e por forma a cumprir o exposto na 

Portaria, na c) do Art.º 15.º em que, “nos casos em que a medida não se encontra 

totalmente executada e em que se verifique que a execução foi inferior a 80% da área 

objeto de candidatura, por causa imputável ao viticultor, este não poderá candidatar-se 

nas duas campanhas seguintes à campanha de apresentação do pedido de 

pagamento, ou, no caso de pagamentos antecipados, à comunicação da execução do 

investimento”. 

Foi implementado ainda o seguinte na aplicação: 

Quando a taxa de execução é inferior a 80%, aparece a seguinte mensagem após 

validar (figura n.º 80). 

Figura n.º 80 

 
 
Depois de preencher o campo Causa imputável ao viticultor, existem duas hipóteses: 
 
 

• Caso a escolha seja SIM, visualiza-se a mensagem: 
 

 
Figura n.º 81 

 
 
 

• Caso a escolha seja NÃO: 
 

Figura n.º 82 
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Após submissão, para proceder à impressão do relatório de controlo, entrar no ponto 

de menu Registo (módulo de Controlo). Digitar o número de candidatura e clicar no 

botão IMPRIMIR (figura n.º 83). 
Figura n.º 83 

 

 

12.6 Decisão do controlo 

Depois da realização do controlo físico dos investimentos, cabe ao técnico analisar a 

necessidade ou não de se reanalisar a candidatura. Emite o seu parecer no relatório 

de controlo, e encaminha para decisão. Figura n.º 84. 

Figura n.º 84 

 
 

É necessário proceder a uma reanálise da candidatura sempre que se tenha 

constatado em controlo, alterações nos dados relativos ao investimento, não só em 

termos de áreas de plantação, mas também relativamente aos restantes dados 

técnicos: diferente número de parcelas controladas, alteração da densidade de 

plantação, alteração do tipo de sistematização do terreno, alteração do material 
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vegetativo, alteração ao nível da melhoria das infraestruturas fundiárias, etc….Esta 

necessidade será referida no parecer técnico relativo ao controlo. Para decisão do 

controlo, será necessário aceder a Decisão dentro do ponto de menu do Controlo 

(figura n.º 85). 

Figura n.º 85 

 

Após inserção do número da candidatura, o decisor seleciona uma das opções do 

campo Decisão (Regular ou Irregular) e ainda uma das opções do campo Reanálise 
após controlo (Sim ou Não). Ver figura 86. 

Figura 86 

 
 

Deve ser escolhida a opção de Regular sem Reanálise, nos casos em que no 

decorrer do controlo físico efetuado, se concluiu que os investimentos controlados 

estão conforme os aprovados. 

Deve ser escolhida a opção Regular com Reanálise, nos casos em que decorrente 

do controlo físico, se verifique que existem alterações nos dados relativos ao 

investimento que conduzem a valores de ajuda (e de compensação financeira por 

perda de receita), inferiores aos da candidatura aprovada. 

Nos casos em que o resultado do controlo é Irregular, deverá ser selecionado o tipo 

de irregularidade detetada, na lista de valores que surge depois de escolher 

IRREGULAR. 
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13. Reanálise da candidatura após controlo 

 

Sempre que se conclua da necessidade de se reanalisar a candidatura, esta deverá 

ser colocada em Reanálise/Alteração (por parte de quem tem perfil Decisor ou de 

Chefe de Unidade). 

A reanálise é efetuada por parte do técnico, através da criação de uma entrada de 

dados do tipo NORMAL. Nesta, serão visualizados os dados que foram verificados no 

controlo, uma vez que este já foi registado.  

Para efeitos de reanálise da candidatura, será necessário ter em atenção os 

investimentos que foram aprovados inicialmente, bem como os investimentos que 

foram realizados e controlados.  

Enviar ao iDigital e Consultar Estado 

Efetuar Controlo Documental e Cálculo de Valores Previsionais, para que seja 

calculado o novo montante de ajuda a atribuir à candidatura, em virtude da reanálise 

efetuada. 

No caso das candidaturas conjuntas procede-se da mesma forma, à exceção das 

campanhas 2008/2009 e 2009/2010, em que para decisão da reanálise de uma 

candidatura do agrupamento, é necessário em primeiro lugar voltar a Validar o 
Agrupamento. 
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14. Candidaturas conjuntas/Cálculo do Desvio após Controlo 

 

Após a submissão e decisão do controlo de uma candidatura pertencente a um grupo 

ou um agrupamento, é apurada a taxa de execução que passa a existir no Grupo ou 

Agrupamento resultante do controlo físico que foi efetuado. 

Assim, sempre que se verifique que a taxa de execução da candidatura conjunta 

passa a ser inferior a 80%, de acordo com o exposto no Art.º 16.º da Portaria n.º 495-

A/2010 de 13 de julho (a qual republica a Portaria n.º 1144/2008 de 10 de outubro), é 

retirada a majoração a todas as candidaturas pertencentes a esse Grupo ou 

Agrupamento. 

Será visualizada uma mensagem informativa sobre a taxa de execução do 

agrupamento, da perda da majoração das candidaturas do agrupamento, bem como 

da necessidade de verificar o valor dos pagamentos já decididos (figura n.º 87). 

 

Figura n.º 87 

 
 

Deste modo, caso algumas candidaturas já tenham o pagamento decidido com 

majoração, deve ser efetuada uma atualização do valor do pagamento através do 

registo de uma nova versão do pagamento no iDigital (o pagamento mantém o 

mesmo número mas fica com uma nova versão), para que seja assumido o valor 

correto a pagar (sem majoração). Ver figura n.º 88. 

 

Figura n.º 88 
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15. Validação e Submissão do Pedido de Pagamento 

 

(Associado sempre à última Decisão favorável da candidatura). 

À exceção dos procedimentos definidos para a campanha de 2008/2009, a partir da 

campanha de 2009/2010, os montantes de pagamento ficam sempre associados à 

última Decisão favorável da candidatura. Pelo que, nos casos em que é efetuada 

reanálise à candidatura após controlo (entrada de dados NORMAL), serão 

considerados os montantes para efeitos de pagamento que foram calculados nesta 

reanálise. 

Assim, nos casos em que o controlo é decidido: 

a) Regular sem reanálise 

Será apenas necessário validar e submeter o pedido de pagamento, já que são 

considerados para efeitos de pagamento os montantes que foram aprovados (e 

que constam na entrada de dados da aprovação – última NORMAL). Ir ao ponto 

de menu Pedido de Pagamento, entrar através do número de candidatura e 

clicar no número do pagamento, conforme identificado na figura n.º 89. 

 

Figura n.º 89 

 

 

Efectuar o upload do check-list correspondente à validação do pedido de 

pagamento. Após selecionar o indicador de controlo documental, gravar, validar 
e submeter. 

b) Regular com reanálise 

Depois da decisão do controlo Regular com reanálise, a candidatura deve ser 

colocada em Reanálise/Alteração tal como já referido no ponto 13. Depois da 

reanálise decidida, será então necessário validar e submeter o pedido de 

pagamento com os novos valores de ajuda a atribuir.  
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Efectuar o upload do check-list correspondente à validação do pedido de 

pagamento e após selecionar o indicador de controlo documental, gravar, validar 
e submeter. 

 

15.1 Alterações de dados no pedido de pagamento 

Caso seja necessário proceder a alterações de dados no registo de um pedido de 

pagamento que já esteja submetido, é necessário criar uma nova versão para 

atualização dos dados. Para isso seleciona-se o botão que permite a substituição do 

pedido de pagamento (figura n.º 90). 

 

Figura n.º 90 

 
 

Depois de confirmar a substituição, é necessário clicar no campo Número Pagamento 

– neste exemplo n.º 40 (figura n.º 91). 

 

Figura n.º 91 

 

 

Para proceder às alterações é necessário Editar de novo o pedido de pagamento 

voltar a validar e submeter. 

Chama-se a atenção, que é sempre a última versão do pedido de pagamento que é 

considerada para efeitos de pagamento. 
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16. Decisão do Pagamento 

 

Para decisão do pagamento, é necessário entrar em Decisão, dentro do ponto de 

menu do Pedido de Pagamento (figura n.º 92). 

 

Figura n.º 92 

 

 

Após digitar o número da candidatura, clicar em Consultar – figura n.º 93. 

 

Figura n.º 93 

 
 

Após decisão do pagamento, aparece a seguinte mensagem (figura n.º 94). 

 

Figura n.º 94 

 
 

Através da consulta dos dados da candidatura (ponto de menu consulta), é possível 

verificar o estado do pedido de pagamento, o tipo de pagamento, e o respetivo 

montante para pagamento, conforme indicado na figura número 95. 

 

Figura n.º 95 

 



 
Manual do Utilizador – iDigital 

Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão de Vinhas 
____________________________________________________________________________________ 

DAI – 07/02/2012 65

17. Libertação de garantias 

 

17.1 Registo de nova versão do pedido de pagamento 

Em primeiro lugar deve ser verificado se o respetivo pagamento está liquidado, 

devendo a candidatura estar no estado de Decisão Favorável. 

Posteriormente, o registo do pedido de libertação das garantias é efetuado no ponto 

de menu do Pedido de Pagamento (figura n.º 96), através da criação de uma nova 

versão do pedido de pagamento adiantado.  

 

Figura n.º 96 

 
 

A nova versão do pedido de pagamento deve manter o mesmo número do pagamento 

e deve ficar no estado inicial. Pelo que apenas é necessário Gravar e Sair. (figura n.º 

97). 

Figura n.º 97 

 
 

17.2 Controlo dos investimentos 

Para o registo do controlo dos investimentos no âmbito da libertação das garantias, os 

passos a efetuar ao nível do iDigital são iguais aos do controlo no âmbito dos 

investimentos realizados (consultar ponto 12). 

Mantém-se as orientações relativas à entrada de dados de Emissão de ficha de 
controlo para investimentos realizados, em que não devem ser alterados os dados 

referentes aos investimentos aprovados. Ou seja, nesta ficha deverão ser mantidos 

todos os dados referentes à candidatura aprovada, à exceção dos códigos das 

parcelas e direitos. Os dados resultantes do controlo serão depois transpostos para a 

entrada de dados: Recolha de dados do controlo para investimentos realizados. 
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Tendo em consideração que ao nível do iDigital, a partir da campanha de 2009/2010, 

foi efetuada uma alteração no módulo do controlo, no ponto seguinte são indicados os 

passos para cada uma das situações, ou seja para a campanha de 2008/2009 e para 

as campanhas de 2009/2010 e seguintes. 

 

17.2.1 Resumo dos procedimentos (campanha de 2008/2009) 

Registo do pedido de pagamento – criação de nova versão do pedido pagamento (já 

liquidado). Deve ser mantido o mesmo número do pedido de pagamento. 

• Colocar a candidatura em controlo; 

• Entrada de Dados de Emissão (manter os dados da candidatura aprovada); 

• Registo do Controlo – estado inicial; 

• Entrada de Dados de Recolha (registo dos dados do controlo após verificação dos 

investimentos); 

• Registo do Controlo - validação e submissão do controlo; 

• Decisão do Controlo; 

• Cálculo de valores; 

• Decisão da candidatura; 

• Validação e submissão da nova versão do Pedido de Pagamento (aqui serão 

assumidos novos valores de ajuda, nos casos em que, no âmbito do controlo, se 

verifiquem valores de ajuda inferiores). Antes da validação, efetuar o upload do 

Relatório de Controlo e do Check-List – Libertação de Garantias. 

• Decisão do Pagamento. 

 

17.2.2 Resumo dos procedimentos (a partir da campanha 2009/2010)  

• Registo do pedido de pagamento – criação de nova versão do pedido pagamento 

(já liquidado). Deve ser mantido o mesmo número do pedido de pagamento. 

• Colocar a candidatura em controlo; 

• Entrada de Dados de Emissão (manter os dados da candidatura aprovada); 

• Registo do Controlo – estado inicial; 
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• Entrada de Dados de Recolha (registo dos dados do controlo após verificação dos 

investimentos); 

• Registo do Controlo - validação e submissão do controlo; 

• Decisão do Controlo; 

• Reanálise da candidatura em caso necessário (entrada de dados NORMAL); 

• Validação e submissão da nova versão do Pedido de Pagamento (em que serão 

assumidos novos valores de ajuda, nos casos em que foi efetuada reanálise à 

candidatura). Antes da validação, efetuar o upload do Relatório de Controlo e do 

Check-List – Libertação de Garantias. 

• Decisão do Pagamento. 

 

17.3 Resultado do controlo no âmbito do pedido da libertação da garantia 

No âmbito do pedido de libertação de garantias existem as seguintes hipóteses para 

decisão do controlo: 

a) Regular – Investimentos controlados iguais aos aprovados. 

b) Irregular com Reanálise - Sempre que, decorrente do controlo físico, resultem 

valores de ajuda inferiores aos da candidatura aprovada e paga, tendo como 

consequência a recuperação parcial de verbas.  

Chama-se a atenção que a opção “Irregular com Reanálise” apenas deve ser 

selecionada se o Motivo de visita no âmbito do controlo for: Libertação de 
garantia referente ao pagamento da ajuda. Figura n.º 98. 

Figura n.º 98 

 
 

Deve ainda ser verificada a necessidade de atualizar o montante relativo à 

Compensação Financeira, pois poderá haver lugar também ao reajustamento 

deste montante. 
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Nos casos, em que é necessário proceder à recuperação parcial do valor de verbas já 

pagas, deverá ser verificada a % de execução do investimento, de forma a ser 

cumprido o determinado na alínea c) do ponto 5 do Art.º 15.º da Portaria n.º 1144/2008 

de 10 de outubro, republicada pela Portaria n.º 495-A/2010 de 13 de julho e alterada 

pela Portaria n.º 281/2011 de 17 de outubro.  

Nos casos em que a taxa de execução é inferior a 80%, por causa imputável ao 

beneficiário, o sistema emite uma mensagem de alerta para controlar candidaturas 

futuras do viticultor. 

Alerta-se que, existem outros parâmetros (como por exemplo: melhoria de infra-

estruturas, densidades de plantação, tipos de direitos…), que não apenas a área, que 

podem determinar a reanálise da candidatura. Ou seja, uma taxa de execução de 

100%, não determina por si só, a dispensabilidade de se efetuar uma reanálise à 

candidatura. 

c) Irregular – Sempre que resulte a necessidade de se proceder à recuperação do 

valor total da ajuda já paga. Nestes casos, deve ainda ser indicado o motivo de 

irregularidade. 

Alerta-se que para os casos em que não é possível efetuar a criação da ficha de 

Recolha de dados do controlo (por incumprimento de áreas mínimas admissíveis, 

parcelas de vinha não extremes, entre outros….), não é necessário validar e 

submeter o registo do controlo. Nestes casos é possível ir diretamente para 

Decisão (figura n.º 99). 

   Figura n.º 99 

 
 

Será selecionada a opção de Irregular, e indicado o respetivo motivo de irregularidade 

(ver figura n.º 100). 
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Figura n.º 100 

  
 

Em termos de aplicação iDigital, não será necessário efetuar mais nenhum registo, 

sendo possível proceder à eliminação da versão do pagamento que se encontra 

apenas no estado inicial.  

A Candidatura passa imediatamente ao estado de Controlo Irregular. Ver figura n.º 

101. 

Figura n.º 101 

 


