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Foi disponibilizado pelo Fundo Ambiental o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis.
Este documento contém algumas orientações de como poderá registar-se no site do Fundo Ambiental e preencher a
candidatura.
Para informações específicas do Programa (regulamento, âmbito, links úteis..), deverá consultar a página do Aviso

A submissão do formulário de candidatura, bem como de todos os documentos relativos ao beneficiário e à operação,
será efetuada através da aplicação disponibilizada para o efeito, sem recurso à utilização do endereço eletrónico do
Fundo Ambiental.

Os pedidos de esclarecimento ou dificuldades de utilização da plataforma devem ser enviados para o seguinte
endereço: edificios@fundoambiental.pt.
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Registo no site
Criar um utilizador
Para iniciar e submeter uma candidatura é necessário registar-se. Para isso terá de aceder ao menu “Registe-se aqui” do
formulário de candidatura.

Terá de inserir os seus dados: nome, correio eletrónico e contacto telefónico. Nota: O contacto telefónico deverá conter
9 dígitos, sem espaços e sem indicativo de país.
Exemplo: 999999999

Por favor confirme que o endereço de e-mail do seu registo não contém maiúsculas nem espaços (formato inválido)
Após preencher os dados, deverá selecionar o botão “Enviar” para se registar. Serão enviados para o e-mail indicado as
suas credenciais: o utilizador e a senha de acesso.

Nota: Também pode registar-se diretamente no site do Fundo Ambiental, no menu “Registe-se aqui”.
Nota: No caso de já ser detentor de um número de utilizador e senha, respeitante ao registo em Formulários de
Candidatura do Fundo Ambiental efetuados anteriormente, fica dispensado de um novo registo ou, querendo, poderá
efetuar um novo registo (desde que utilizando um endereço de correio eletrónico diferente).

Área reservada
Após criar o utilizador (ou caso já tenha um), deverá aceder ao formulário de candidatura do Programa de Apoio a
Edifícios Mais Sustentáveis e iniciar sessão através da área reservada:

Ao selecionar a “Área Reservada”, poderá inserir as credenciais que recebeu no e-mail e selecionar “LOGIN”.

Recuperar password
Caso não se recorde da sua Senha de Acesso, poderá aceder ao menu “Recuperar password” e reintroduzir o e-mail
indicado inicialmente para receber a Senha de acesso pelo e-mail, clicando no botão “Enviar” após escrever o e-mail.

Após fazer o login poderá iniciar uma candidatura. Caso deseje terminar a sessão terá de selecionar o botão indicado a
vermelho:

Preenchimento e Submissão de candidatura
Menu e Submissão
Após o login (ver ponto anterior), já é possível aceder aos menus da candidatura.
De seguida, deve aceder ao menu “Candidaturas”. Ao selecionar “Candidaturas”, o menu irá expandir e ficarão visíveis
dois novos menus: “Submeter” e “Estado”, conforme se pode visualizar no próximo écran:

Para iniciar a candidatura, terá de aceder ao menu “Submeter” que irá abrir a candidatura.

Após concluir o preenchimento, selecionando a caixa “Submeter Candidatura” no final do formulário, deverá selecionar
“Enviar”, no topo do formulário, submetendo a candidatura para avaliação.

Após concluir o preenchimento, selecionando a caixa “Submeter Candidatura” no final do formulário, deverá selecionar
“Enviar”, no topo do formulário, submetendo a candidatura para avaliação.

Chama-se a atenção que pode preencher o formulário de forma faseada. Para o efeito deve utilizar o botão “Enviar”
para guardar os dados preenchidos até ao momento. Após “Enviar” irá aparecer a seguinte mensagem:

A partir deste ponto pode aceder à sua candidatura no menu Estado. A opção Enviar só permite guardar a candidatura
com os dados preenchidos até ao momento, não corresponde à submissão da candidatura.
Para continuar a preencher a candidatura, deverá clicar uma vez na linha que quer editar (no exemplo abaixo apenas
existe uma linha) e de seguida no botão “Editar”. No écran abaixo, é possível visualizar que o estado da candidatura se
encontra em “preenchimento”.

Caso tenha alguma dificuldade em adicionar documentos ou editar campos, certifique-se de que o botão Editar está ativo
(este apresenta um tom mais claro com um traço horizontal mais escuro por baixo, quando em modo de edição – observar
imagem abaixo).

Para gravar as alterações, deve utilizar o botão “Gravar”. Pode alterar a candidatura (editando e gravando) as vezes que
quiser. A mesma apenas será submetida para avaliação após selecionar a caixa Submeter Candidatura e Gravar.

Preenchimento do Formulário
Os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório.

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:
- Só poderá ser identificado 1 tipo de proprietário, selecionando o círculo antes do texto da opção
- O NIF e o NISS terão de ser inseridos sem espaços

MORADA:
- A ordem dos campos que aparecem dizem respeito a: Morada, Código Postal e Localidade

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA:
- O IBAN deverá ser inserido sem espaços

DADOS DO CANDIDATO:
- O número de telefone e/ou telemóvel deve ser inserido sem espaço e sem indicativo de país.
Exemplo: 999999999
MORADA DO EDIFÍCIO/FRAÇÃO AUTÓNOMA A CANDIDATAR:
Neste campo deve ser preenchida a morada do edifício/fração autónoma que pretende candidatar. Poderá ser a
mesma morada já inserida anteriormente. Neste caso terá de repetir ou inserir uma morada diferente.
- A ordem dos campos que aparecem dizem respeito a: Morada, Código Postal e Localidade

TIPOLOGIAS DE PROJETOS:
- Da lista apresentada deve ser selecionado pelo menos uma opção. Poderá selecionar uma ou mais opções, que
correspondem às tipologias de intervenção que pretende candidatar ao Programa. Para isso deve selecionar o quadrado
antes do texto da opção. Como exemplo foi selecionada a opção 1 na imagem acima.

DOCUMENTOS:
- Os documentos aceites são do tipo PDF com um máximo de 2MB por ficheiro
- Para selecionar o “Tipo de documento” deverá clicar uma vez 1 vez na caixa que diz “selecione” e depois novamente na
opção que pretende
- Para adicionar um documento, clique na caixa que diz “Selecione...”. Uma nova janela irá aparecer para selecionar 1
ficheiro
- Após selecionar o ficheiro pode eliminá-lo utilizando o botão com o ícone do lixo. A título de exemplo foi inserido o
ficheiro “Documento pdf”

Documentos obrigatórios por tipologia de projeto:
- Consoante a(s) tipologia(s) selecionadas no separador “tipologias de projetos”, serão pedidos diferentes documentos
na zona indicada pela seta vermelha, na imagem acima

FINALIZAR CANDIDATURA
- Após terminar a candidatura deverá selecionar a caixa onde diz “Submeter candidatura”, como indicado na imagem e
utilizar o botão “Enviar” para submeter

Acompanhamento da candidatura
Após a submissão da candidatura poderá acompanhar o estado da mesma. Para isso deverá começar por fazer o
login, seguindo as instruções do ponto 1.
De seguida, deve aceder ao menu “Candidaturas”. Ao selecionar “Candidaturas”, o menu irá expandir e ficarão
visiveis dois novos menus: “Submeter” e “Estado”.
Como vimos anteriormente, o menu “Submeter” é onde se inicia uma nova candidatura, para consultar uma
candidatura que foi gravada/enviada é necessário aceder ao menu “Estado”.

Aqui poderá consultar a sua candidatura, submetê-la (caso o estado seja “Em preenchimento”) e eventualmente
adicionar informação se assim for solicitado por um responsável do Fundo Ambiental. Nesse caso será notificado
através do e-mail indicado na candidatura com um pedido específico.

Para adicionar informação é necessário selecionar a linha que deseja alterar (no exemplo apenas existe 1 linha) e
selecionar o botão “Editar”. Após adicionar o solicitado, deverá selecionar o botão “Gravar”, do lado direito do botão
“Editar”.

