GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA
APLICAÇÃO COOPERA 2020

FICHA 9: Fase Certificação de Operação
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Nesta Ficha descrever-se-ão as tarefas relacionadas com a criação, assinatura e envio
das Certificações de Operação.
Esta fase é da responsabilidade do Beneficiário Principal da operação.
AUTORIZAÇÕES DE UM BENEFICIÁRIO PRINCIPAL NESTA FASE
Acesso à secção “Certificações de Operação” com capacidade para:
-

Criar uma Certificação de Operação
Acrescentar validações à Certificação de Operação
Adicionar documentos ao arquivo digital
Assinar e enviar os documentos associados à Certificação de Operação

Para que nesta fase, os beneficiários da operação possam verificar se as suas
validações foram incluídas numa Certificação de Operação, ser-lhes-á atribuído um
perfil “consulta”.
6.1 CRIAR UMA CERTIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO
Uma vez concluídas as tarefas de controlo de primeiro nível pelos Validadores e
assinados os documentos associados a esta fase, as Validações de Despesa passarão a
estar disponíveis para que o Beneficiário Principal as inclua numa Certificação de
Operação.
Em primeiro lugar, o Beneficiário Principal deve criar uma Certificação de Operação.
Para isso, deve aceder ao Módulo de Beneficiários -> Operações -> Gestão financeira e
Execução -> Certificações de Operação:

Ao aceder a esta secção, encontrará uma tabela com as certificações de operação já
criadas para os projetos em que o utilizador tem perfil BP. Caso não haja nenhuma
Certificação de Operação criada, a referida tabela aparecerá vazia:
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Ao clicar no símbolo +, surgirá outro ecrã onde poderá selecionar a operação para a
qual pretende criar uma Certificação de Operação e deverá indicar se é final. Deverá
assinalar “Final = Sim” unicamente quando se tratar da última Certificação de
Operação.

Ao clicar no símbolo + a Certificação de Operação ficará automaticamente criada e
aparecerá, um menu à esquerda com diferentes secções relacionadas com a
Certificação de Operação:

A partir deste momento, na tabela das Certificações de Operação (CO) surgirá uma
linha com os dados da CO criada. Esta CO permanecerá em fase Beneficiário Principal
atè à sua assinatura:
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Dados gerais: esta secção contém a informação gravada anteriormente no momento
da criação da Certificação de Operação
Validações de despesas incluídas: nesta secção poderá selecionar as validações de
despesa a incluir na Certificação de Operação. Convém ter em conta que só aparecem
disponíveis na aplicação as validações de despesa que já foram assinadas pelos
validadores:

Relembramos que deve clicar no símbolo “lápis” para guardar as alterações.
Fase Beneficiário Principal:
Modelo CO do BP: nesta secção poderá fazer o “download” de um documento com os
dados relativos às validações incluídas nesta Certificação de Operação, execução dos
beneficiários da operação, execução por atividades e categorias de despesa e a ajuda
FEDER que deve ser paga aos beneficiários.
ATENÇÃO!
Através da assinatura deste documento (que será assinado juntamente com a
restante documentação relativa à Certificação de Operação), o BP autoriza a
Autoridade de Certificação do Programa a efetuar as correspondentes
transferências de FEDER para as contas bancárias dos beneficiários da operação.
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Documentos: nesta secção poderá incluir no arquivo digital os documentos associados
à Certificação de Operação. É obrigatório incorporar pelo menos o Relatório de
Evolução.
Neste momento estamos a trabalhar no COOPERA 2020 para que o relatório se possa
preencher diretamente na aplicação. Enquanto não estiver, deverá preencher o modelo
disponível na página internet www.poctep.eu e incorporá-lo ao arquivo digital da
validação (secção Documentos) selecionando a opção “Relatório de Evolução”.

Para adicionar documentos basta clicar no símbolo + e surgirá um ecrã com um menu
para procurar o documento que pretende inserir. Selecione o tipo de documento de
acordo com as opções disponíveis e insira uma descrição do documento. Guarde as
alterações. A partir deste momento aparecerá uma linha na tabela com os dados do
documento:
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Abertura/Encerramento fase BP: nesta secção proceder-se-á ao bloqueio da
informação introduzida na Certificação de Operação, de forma a que os documentos da
Certificação de Operação fiquem preparados para assinatura.
Uma vez selecionada a opção Encerramento fase BP, não se poderá modificar nenhum
dado.

Se quiser efetuar alguma alteração, deverá abrir a fase BP nesta mesma secção. O
campo Encerramento fase BP transformar-se-á em Abrir fase BP:

Assinatura fase BP: nesta secção proceder-se-á à assinatura do documento assim
como do Modelo de Certificação de Operação e o Relatório de Evolução. Antes da
assinatura, poderá consultar o documento a assinar clicando em Ver documento
Completo.
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Depois de verificar as informações registadas no documento, proderá proceder à
assinatura clicando em Assinar Fase BP. Aparecer-lhe-á uma mensagem alertando-o
para os documentos que irão ser assinados e apresentados.
Durante o processo de assinatura, deverá executar a aplicação Applet SGIFE e
selecionar o certificado digital com o qual deseja assinar a validação:

Depois de efetuada a assinatura com êxito, aparecer-lhe-ão os dados do assinante,
assim como 3 links:
- PDF completo, que contém o documento concatenado com o código da
impressão digital
- PDF assinado, com o documento de assinatura da impressão digital
- XSIG, ficheiro com dados técnicos da assinatura.

A partir deste momento, a Certificação de Operação passará para a fase “Secretariado
Conjunto: Análise”:

As Certificações de Operação serão analisadas pelo Secretariado Conjunto por ordem
de entrada e incluídas posteriormente, após a verificação do Secretariado
Conjunto/Autoridade de Gestão, numa Declaração de despesa para que a Autoridade
de Gestão possa enviar a despesa para a Autoridade de Certificação.
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