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1. Que é necessário
n
o para se aceder
ac
à Co
oopera 202
020?
O primeiro requisito
o para se po
oder acederr à Coopera
a 2020 é a aacreditação
digital da
a identidade
e dos utiliza
adores, que será efetua
ada atravéss do sistem
ma de
certifica
ação estabe
elecido para
a todos os utilizadores
u
: portuguesses, Cartão de

Cidadão; e espanhó
óis, qualque
er um dos ce
ertificados previstos
p
na
a plataforma
a
@firma.
Também
m há uma sé
érie de requ
uisitos técniccos de conffiguração do PC sem
m os
quais não se poderá
á certificar o correto fu
uncionamento da aplica
ação, pelo que
q
se recom
menda que sejam
s
revisttos na equipa antes da
a execução do registo na
n

Cooperaa 2020. Estees requisitoss são os seg
guintes:
 Sistema
S
ope
erativo: Windows 8.1
 Navegador:
N
o

Nome: Microsoft Internet
I
Exp
plorer

o

Versão
o: 11

o

Javascript ativado
o

o

Cookies ativados

o

Pop-up
ps (janelas de
d pop-up) ativadas

o

Ativar a descarga de ficheiross e tipos de
e letra

 Adobe
A
Reader: Versão 11.0.10 ou superior
 Java Virtual Machine: Versão
V
1.7 (descarreg
gar)

na web do
o Programa,, www.pocttep.eu, disp
põem do d
documento Guia
Na págin

rápido de
d inciden
ntes na asssinatura eletrónica
e
, que regista
a instruçõess para
1

a configuração corrreta do so
oftware ante
eriormente indicado p
para o registo e
assinatura da candidatura.
A aplicaçção Cooperra 2020 não é compa
atível com sistemas
s
op
perativos iO
OS da
Apple. Também
T
nã
ão se garan
nte que seja possível operar ou que a apliccação
tenha um
m funciona
amento corrreto com um
u software
e diferente do incluído
o nos
requisito
os técnicos de
d acesso anteriormen
a
nte indicado
os.

2 Como é que se accede à Coo
2.
opera 2020
0?
Para se poder aced
der à Coope
era 2020 é necessáriio que os u
utilizadore
es se
registem
m previam
mente através de um
u
trâmite telemático
o no Porta
al da
Administtração Orççamental do
d Ministérrio das Fiinanças e Administra
ações
Públicas,, ao qual se
e pode aced
der através da seguinte
e ligação.
O utilizador deverá selecionar a opção "P
Pedido de candidatu
ura" e preencher
as inforrmações exxigidas no formulário. Depois de
d concluíd
do o registto, o
utilizador que o desejar já poderá registar uma novva candidattura (esta opção
o

não é ob
brigatória para
pa os utilizzadores que
e tencionem
m aceder a u
uma candid
datura
preexiste
tente na plat
ataforma, em
m que pode
erá ser auto
orizado pelo
o utilizador que
q a
criou – Veja
V
o ponto
to 5).
O acesso
o à Coopera
a 2020 deve
e ser solic
citado para
a utilizado
ores individ
duais
das entiidades; não
o é possível o registto das entiidades em si. Poder-se-ão
registar na Coopera
ra 2020 váriios utilizado
ores de um
ma mesma e
entidade, e cada
es dever-se
e-á registar com um certificado digital váliido de entre os
um dele
previstoss.

É impresscindível qu
ue, antes dee solicitar o registo naa Coopera 2
2020, o utiliizador
tenha in
nstalado no
o equipamen
ento um cerrtificado dig
gital válido,, pois é o único
modo de acreditarr digitalmen
nte a sua identidade para efetu
uar o regist
sto na
aplicação
ão.
3 Quem é que se de
3.
eve regista
tar na Coop
pera 2020?
0?
O utiliza
ador da enttidade que atue como Beneficiá
ário Principal (BP) e que
deseje registar um
ma nova candidatura
a, assim como
c
os u
utilizadores que
tencione
em preench
her o formu
ulário de candidatura na aplicaçção e o má
áximo
represen
ntante do BP, que é re
esponsável por
p assinar eletronicam
mente e env
viar a
2

candidattura atravéss da Coope
era 2020 no
o prazo esttabelecido n
nas Bases da
d 1ª
Convoca
atória.

m
do
o BP deverr-se-á registtar na Coop
pera 2020 e ser
O representante máximo
do na candidatura pelo
o utilizador que
q a tenha
a criado parra a poder
autorizad
assinar eletronica
amente e a enviar de
epois de pre
eenchido o formulário na
aplicação
o, pelo que é recomend
dável que se
s registe qu
uanto antess na platafo
orma,
que veriffique se pod
de aceder à candidaturra e se o eq
quipamento está
corretam
mente config
gurado para
a a assinatu
ura eletrónicca.
Na págin
na web do Programa,
P
w
www.poctep
p.eu, está disponível
d
um
m Guia ráp
pido

de incid
dentes na assinatura
a
a eletrónic
ca com instrruções paraa a configuração
correta das
d opções necessáriass para a exe
ecução de tal trâmite.

Não é neecessário qu
ue os utilizaadores das entidades
e
q participaam como
que
beneficiáários na can
ndidatura see registem na
n Cooperaa 2020 se nãão tencionar
arem
participaar no preencchimento do Formulário
io de Candid
datura em llinha.

4 Como é que se re
4.
egista uma
a candidatu
tura na Coo
opera 202
20?
As candidaturas devvem ser aprresentadas e assinadass eletronicamente pelo
máximo representan
nte da entid
dade que attua como Be
eneficiário P
Principal (BP),
que é responsável pela
p
candida
atura para efeitos
e
juríd
dicos e finan
nceiros.
datura deverrá ser registtada na plataforma por um utiliza
ador do BP. As
A candid
entidade
es podem te
er mais do que
q um utilizador registado na pla
ataforma. Nã
ão
há motivvo para que o represen
ntante do BP
P seja o utillizador que registe ou
preencha
a a candidatura na Coo
opera 2020
0, trabalhos que podem
m ser efetuad
dos
por outro
o utilizador da mesma entidade.

5 Como é que se
5.
e autoriza
a a outro
os utilizad
dores o a
acesso a uma
candida
atura pree
existente?

3

Só será possível autorizar o acesso a uma candidatura preexistentte na
plataform
ma a utilizadores que estejam
e
pre
eviamente registados
r
n
na Coopera 2020
através do
d sistema de certificação estabellecido.
O utilizador que efe
etuar o reg
gisto de um
ma candidatura na Coo
opera 2020 pode
autorizarr a outross utilizadorres o acessso à me
esma a pa
artir da prrópria
candidattura, atravé
és da opção
o existente no ponto 1.0 Utiliza
adores, se
ecção

B) Auto
orização de
e outros utilizadores
ut
s, do Formu
ulário de Ca
andidatura.
e B.I. ou Cartão
A autorizzação é efe
etuada med
diante a introdução do
o número de
C

de Cidad
adão de um
m utilizador que já essteja registtado na pla
ataforma. Quem
Q
autorizarr o novo uttilizador tam
mbém poderá atribuir-llhe um tipo
o de acesso
o para
"consulta
a" ou "atualização" do conteúdo da
d candidatu
ura.

Não é possível
p
auttorizar o accesso a um
ma candidattura a utilizzadores que
e não
estejam previamentte registado
os na platafo
forma Coope
pera 2020.
6 Quando
6.
o é que se pode apresenta
tar uma candidatur
c
ra através
és da
aplicaçã
ção Cooperra 2020?
A Coope
era 2020 esttá disponíveel para a apresentação de candidaaturas desde
ea
data de abertura
a
da
a 1ª Convoccatória, isto é, desde 30
3 de outubro de 201
15.
O prazo
o limite parra o envio das
d candidatturas atravé
és da Coope
pera 2020 se
erá
18 de dezembro de
d 2015 às
s 14 horas
s (hora pen
ninsular es
spanhola).

A apreseentação da candidatura
c
a requer a assinatura
a
e
eletrónica
do máximo
responsáável pelo BP
P para o env
nvio da cand
didatura dep
pois de preeenchida na
plataform
ma Cooperaa 2020.
7 É posssível a prreparação
7.
o de uma
a candidattura fora da aplic
cação
Coopera
ra 2020?
Não. A apresentaçã
a
ão da candid
datura deve
e ser efetua
ada pelo BP
exclusiv
vamente por
p via tele
emática attravés da aplicação
a
C
Coopera 2020
2
no prazo
o estabelecid
do nas Base
es da 1ª Co
onvocatória.. Não será aceite, em
m
caso ne
enhum, a apresentaç
a
ção da can
ndidatura por
p outra v
via.
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