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6.1 PEDIDO DE MODIFICAÇÃO
Para efetuar os pedidos de modificação de anualidades na aplicação Coopera 2020 deve
aceder ao Módulo: Beneficiários - Operações - Pedidos de modificação de operação. Esta
secção está disponível apenas para os utilizadores com perfil BP.

a) Criar um novo pedido de modificação.

Ao clicar no símbolo "+" abrir-se-á uma nova janela na qual deverá:
- Selecionar a operação para a qual o BP deseja efetuar o pedido.
- Identificar o tipo de modificação. Selecionar "Outro".
- Identificar as secções. Indicar "Alteração de anualidade".
- Justificar a necessidade de modificação. Indicar "Alteração de anualidade".

Selecionar operação
Tipo: "Outro"
Secções: “Alteração de anualidade”
Justificação: “Alteração de anualidade”

Ao clicar novamente no símbolo “+”, os dados introduzidos ficarão automaticamente
registados e o pedido criado, e a seguir aparecerá uma nova janela para proceder ao
encerramento desta fase.
Para isso o utilizador deve clicar em "Enviar pedido" na nova janela.
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Operación AAA

Operación AAA

Tipo: "Outro"
Secções: “Alteração de anualidade”
Justificação: “Alteração de anualidade”

Antes de “enviar o pedido”, é preciso anexar, na secção “Documentos”, um documento
obrigatório denominado “1 - Pedido de modificação do projeto assinado”. O formulário de
pedido de modificação devidamente preenchido e assinado pelo BP deverá ser introduzido
na aplicação.

A partir deste momento o pedido passa para a fase “BP: encerrada” para que o SC analise
a sua coerência.
b) Aceitação pelo SC e nova versão pelo BP.
Nesta fase o Secretariado Conjunto aceita o pedido e cria uma nova versão da operação
para que o BP registe as novas anualidades.
Para introduzir as alterações propostas nas anualidades para cada beneficiário, o BP deve
aceder à secção “1.6.2 Orçamento anualizado por beneficiário”.
Uma vez registadas as anualidades, o BP deverá validar e assinar a nova versão.
Além disso, o BP terá obrigatoriamente que incluir o documento "Acordo AG-BP" na secção
"Documentos" da nova versão.
Após a assinatura da nova versão por parte do BP, o SC deverá confirmar os dados
incluídos e aprovar a nova versão que a partir deste momento entrará em vigor.
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