Mobilidade
Acordo de Cedência de Interesse
Público (ACIP)
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho

Manual do Utilizador

1- Enquadramento
Esta aplicação informática destina-se à gestão do processo de pedido de Acordo de
Cedência de Interesse Público.
Acedem a esta aplicação quatro tipos de utilizadores: responsável da entidade
proponente, docente/não docente, diretor da unidade orgânica de origem e DGAE.
Cada interveniente é responsável pela informação que insere e submete.
Para aceder à aplicação deverá utilizar o número de utilizador e palavra-chave
obtidos através do registo no portal da DGAE.

2

2- Acesso à Aplicação (ACIP)
2.1 - Ao aceder à aplicação é apresentado o seguinte ecrã para preenchimento:

2.2 - O início da sessão dar-lhe-á acesso ao seguinte ecrã de entrada:

2.3 No separador Geral selecione Gestão de Entidades para registar-se enquanto entidade
de destino.
2.4. O separador Situação Profissional - MOBILIDADE – ACIP permite aos intervenientes no
procedimento, entidade de destino, interessado e AE/ENA, preencherem o Acordo de
Cedência de Interesse Público.
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3- ACIP – Pedido da Entidade Proponente
3.1 Depois de efetuar o registo do Responsável da entidade proponente terá de aceder ao
separador Situação Profissional - Mobilidade - ACIP.

3.2 Os campos constantes do ecrã, que ficará disponível, são de preenchimento
obrigatório.
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3.3. Após o preenchimento do ecrã, o ACIP será submetido mediante a colocação da
palavra-chave no campo password e seleção do ícone ”submeter”. Ao submeter a
proposta de ACIP, esta ficará disponível para o interveniente seguinte (docente/não
docente).

5

4- ACIP – Aceitação por parte do Interessado
4.1. Depois de efetuar os passos mencionados nos pontos 2. e 3., deverá aceder ao
separador ACIP selecionando o interessado através da opção
pretendida através do cursor (

ou selecionando a linha

), e em seguida selecionar o campo

.

4.2. Os pedidos pendentes de aceitação por parte do interessado encontram-se na Situação
– “Resposta”.
4.3. Ao entrar no detalhe do pedido (

) será exibida a informação relativa ao pedido de

ACIP formulado no nome do interessado, bem como o ecrã n.º 5. “Resposta do
Interessado”, sendo de preenchimento obrigatório, tal como abaixo ilustrado.
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4.4. Após o preenchimento do ecrã, o ACIP será aceite e submetido mediante a colocação da
palavra-chave no campo password e seleção do ícone “confirmar Dados”. Ao submeter,
o ACIP fica disponível para o interveniente seguinte (AE/ENA).
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5- ACIP – Validação do(a) AE/ENA de origem
5.1. Depois de efetuar os passos mencionados nos pontos 2. e 3., deverá aceder ao
separador ACIP selecionando o interessado através da opção
pretendida através do cursor (

ou selecionando a linha

), e em seguida selecionado o campo

.

5.2. Os pedidos pendentes de aprovação encontram-se na situação – “Validação”.

5.3. Ao entrar no detalhe do pedido (

) será exibida a informação anteriormente

preenchida pela entidade de destino e pelo interessado, sendo possível verificar a mesma,
tal como infra ilustrado.
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5.4. Verificando-se que a informação está correta, dará seguimento ao processo através do
preenchimento obrigatório dos campos assinalados no ecrã 6 “validação do AE/ENA”.
5.5. Após o preenchimento do ecrã 6, deverá submeter a validação do AE/ENA colocando a
sua palavra-chave no campo password e de seguida selecionando o ícone “Confirmar
Dados”. Ao confirmar os dados, a proposta de ACIP ficará disponível para o interveniente
seguinte (DGAE).
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