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 PEDIDO DE ACESSO AO COOPERA2020 PARA OS 
UTILIZADORES DOS PROJETOS APROVADOS 

 
Data: 26/02/2018 

 
A aplicação informática Coopera 2020 é o sistema de informação do POCTEP 2014-
2020 e a ferramenta básica de gestão eletrónica do projeto.  
 
Todos os utilizadores beneficiários dos projetos aprovados, independentemente de já 
possuir acesso à aplicação Coopera 2020 no módulo de candidaturas, deverão solicitar 
um novo acesso à aplicação Coopera 2020 para o módulo de operações. 
 
Quando o utilizador confirme o seu pedido de acesso, deverá aguardar que o 
Responsável do Ficheiro o autorize e que o Administrador da aplicação lhe atribua as 
autorizações correspondentes.  
 
O presente documento descreve os requisitos técnicos dos computadores exigidos para 
aceder à aplicação Coopera 2020 e obter o seu máximo rendimento e funcionalidade. 
Indicam-se em seguida os diferentes certificados válidos para o acesso à aplicação, assim 
como os passos para garantir o registo de utilizador dentro dos Sistemas de Informação. 
 
 

1. REQUISITOS DE CONFIGURAÇÃO DOS PC  

• Sistema operativo: Windows 8.1 
• Navegador de Internet: Microsoft Internet Explorer 11 
• Java Virtual Machine: Versão 1.7 
• Javascript ativado 
• Cookies ativadas 
• Pop-ups (janelas emergentes) ativadas 
• Ativar download de ficheiros e fontes 
• Adobe Reader: Versão 11.0.10 ou superior 

 
 

2. CERTIFICADO DIGITAL 
 
Para aceder ao sistema COOPERA2020 é imprescindível dispor de um certificado digital 
admitido pela plataforma @FIRMA. Pode consultar a lista das entidades incluídas na 
plataforma através do seguinte link:  
 
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=afirma
#.VqXnhE32a70 
 
Para os utilizadores portugueses, o único certificado digital reconhecido pela plataforma 
@FIRMA é o Cartão de Cidadão, o qual deverá ter as opções de identificação e assinatura 
ativadas. Além disso, devem ter os correspondentes códigos  do cartão.  
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3. ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 
Para poder aceder à aplicação Coopera 2020 é necessário efetuar um registro prévio 

como utilizador deste sistema de informação através de um procedimento 
eletrónico que requer a verificação digital da identidade no “Portal de la Administración 

Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España” 

(www.pap.minhafp.gob.es). 

Para isso, deve aceder ao site Portal de Administración Presupuestaria através do 
Internet Explorer:  
 
http://www.pap.minhap.gob.es/sitios/pap/es-ES/Paginas/inicio.aspx 
 
Na “Oficina Virtual”, clique no seguinte link “Solicitud de acceso a los sistemas”: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na página de Control de Accesos, clique no link “Gestión de accesos a los Sistemas 
de información de la Administración Presupuestaria”: 
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Na página de “Acceso a los sistemas de información”, na rubrica “Acceso por certificado 
a través de la Administración Presupuestaria” aparecem dois tipos de acessos: 

- Selecione Administración Presupuestaria para aceder através de um 
certificado digital admitido por @FIRMA diferente do DNI eletrónico, ou de um 
Cartão de Cidadão se se tratar de um utilizador português. 

- Selecione DNI electrónico se aceder através do DNI eletrónico espanhol 
 
Recomendamos que guarde este link nos seus favoritos, de forma a facilitar os futuros 
acessos: https://webpub2.igae.minhap.gob.es/ 
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Após ter selecionado o certificado com o qual se pretende solicitar o acesso e ter 
introduzido os códigos, nos casos em que seja necessário, conectar-se-á à aplicação 
Gal@- Gestión y autorización lógica de accesos.  
 
Se é a primeira vez que o utilizador está a tentar aceder a um sistema de informação da 
“Administración Presupuestaria”, tem primeiro que se registar no sistema. Para isso deve 
ir ao menu “Inicio de Solicitudes”, selecionar “Alta de usuario (externo)” e preencher 
os dados solicitados:  
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Se o utilizador já tem acesso a outros sistemas de informação da “Administración 
Presupuestaria”, já estará registado, e neste caso deve iniciar o pedido a partir do link a 
nuevos sistemas de información (externos):  
 

 
 

 
 
A informação relativa ao utilizador aparece preenchida. No entanto, convém revê-la e 
atualizá-la, caso seja necessário, antes de passar para o ecrã seguinte: 
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Ao carregar em “Añadir sistemas de información” apresenta-se uma lista em que 
deverá selecionar Coopera 2020, e aparecerão os seguintes campos:  
 

 
 
No campo “Centro propietario de los datos” a aplicação só permite selecionar “Acceso 
centralizado”.  
 
No Perfil de acesso deve indicar o seu perfil, por exemplo: beneficiário, beneficiário 
principal, auditor. Caso o utilizador participe em vários projetos, com o perfil de 
Beneficiário ou de Beneficiário Principal, deverá sempre indicar a opção Beneficiário 
Principal. 
 
O “Entorno de ejecución” deverá sempre indicar “Producción”.  
 
Ao clicar em “Guardar y salir” a aplicação mostra um resumo do sistema de informação 
ao qual se está a pedir acesso: 
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Ao passar para o seguinte ecrã, deve incluir uma justificação do pedido de acesso ao 
sistema, podendo acrescentar informação complementar que ajude o Administrador a 
atribuir corretamente as autorizações. Neste ponto deverá indicar o código completo 
do projeto/s, assim como o perfil solicitado pelo utilizador para cada um 
(Beneficiário ou Beneficiário Principal). 
 
Finalmente, o utilizador receberá a seguinte mensagem de confirmação que será enviada 
para o correio eletrónico indicado:  
 

 
 
Ao seguir estes passos, o pedido de acesso fica confirmado, podendo-se assim inicar a 

sua tramitação.  
 
Para que o Administrador da aplicação possa atribuir corretamente as autorizações 

correspondentes ao seu perfil, cada entidade beneficiária deverá ter remetido 

previamente ao SC a ficha “Asignación_permisos_usuarios”  assinada e digitalizada na 

qual descrimina todos os projetos assim como as pessoas designadas para cada um 

deles. Está disponível um modelo obrigatório que deve ser preenchido e assinado por 

cada entidades beneficiárias.  

Para qualquer consulta pode contactar o Secretariado Conjunto do Programa, através 
do email coopera2020@poctep.eu . 
 


