1 Introdução
Com este manual pretende-se descrever de forma simplificada o
funcionamento do SGP 1 , recorrendo a imagens da aplicação, de modo a
facilitar a sua utilização.
Em 15 de Julho de 2013, no âmbito do Sistema de Incentivos à I&DT do
QREN, foi lançado um concurso para o estabelecimento de uma base de
dados de peritos2 independentes para emissão de pareceres especializados.
O SGP é uma evolução da Base de Dados de Peritos que compreende
funcionalidades adicionais, onde se destaca a possibilidade de cada utilizador
do sistema poder manter os seus dados atualizados, e que enquadra esta
informação no Portugal 2020.
Todos os utilizadores terão de se registar nesta nova plataforma, seguindo as
indicações apresentadas neste documento, no entanto aqueles que já se
encontravam no sistema antigo vão poder recuperar os dados introduzidos à
época. Temos assim três casos distintos, que passamos a descrever:
 Novo utilizador: Faz o registo, valida o email e acede à aplicação para
preencher os dados.
 Utilizador da BDP2013 que mantém o email: Faz o registo, valida o
email e quando aceder à aplicação os seus dados serão apresentados,
bastando completar os novos elementos em falta.
 Utilizador da BDP2013 que alterou o email: Faz o registo e valida o
email. Seguidamente contacta os serviços da ANI (Francisco Moura fmoura@aninov.pt) fornecendo a informação de mapeamento - email
antigo e email novo. Assim que receber uma resposta, ao aceder ao
sistema todos os dados inseridos no passado serão apresentados,
bastando completar os novos elementos em falta.
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SGP – Sistema de Gestão de Peritos
BDP2013 – Base de Dados de Peritos de 2013
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2 Apresentação do SGP
O SGP é uma aplicação web, alojada nos servidores da ANI e que serve para
manter a informação relativa aos peritos atualizada de modo a facilitar o match
entre as competências de determinado especialista e os projetos que se
pretendem analisar. A um segundo nível serve ainda para, agregando toda a
informação por entidade de faturação, suportar o processo de contratação
pública e pagamentos.
Nesta nova versão foram incluídas as seguintes novas funcionalidades/dados:
 Geral:
o Toda a aplicação está munida de pequenos textos de ajuda de
modo a facilitar o seu manuseamento.
 Autenticação:
o Permitir que os utilizadores possam, sempre que necessário,
aceder aos seus dados, atualizá-los e submetê-los à ANI.
o Recuperar o acesso, em caso de perda da senha-de-acesso, de
forma autónoma.
o Tanto o registo de novos utilizadores como a recuperação de
senha-de-acesso carecem da validação do email do utilizador (é
enviado um email pelo sistema3 ao qual o utilizador deverá reagir
num espaço temporal limitado).
o De modo a garantir a confidencialidade dos dados, a senha–deacesso utilizada é composta por:
 Comprimento mínimo: 6 Caracteres
 1 Digito
 1 Caracter minúsculo
 1 Caracter maiúsculo
 1 Caracter especial (diferente dos anteriores. Exemplo: @,
#...).
 Curriculum Vitae4:
o Novo quadro com os domínios prioritários da estratégia nacional
de I&I para uma especialização inteligente (ponto 3.3 do CV).
Recorrendo a uma DropDownList com os domínios e as áreas
ENEI5. Poderá selecionar aquelas que se aplicam.
o Autorização para divulgação do nome enquanto avaliador de
projetos IDI (ponto 9.5 do CV).

3 Em muitos casos estas mensagens ficam retidas no SPAM/Correio não solicitado. Para resolver
este contratempo deverá reclassificar a mensagem e o emissor para que não volte a acontecer.
4 CV – Curriculum Vitae
5 ENEI – Estratégia Nacional para uma Especialização Inteligente
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o Submissão de CV: Possibilidade de incluir um comentário
associado a cada versão submetida. Registo de datas de
submissão e gravação para maior controlo de versões.
 Entidade de faturação:
o Foi incluída esta informação que não constava na versão anterior.
o Possibilita a manutenção dos dados da entidade de faturação.
 Projetos:
o É uma área que ficará disponível no decorrer do concurso e
permitirá associar os projetos aos peritos correspondentes.

3 Principais ecrãs do SGP:
Seguidamente apresentam-se os principais ecrãs da aplicação com breves
descrições, para facilitar e diminuir o tempo de aprendizagem.

3.1 Ecrã de acesso:
Este é o ecrã que surge após aceder à aplicação em http://peritos.aninov.pt. Se
já estiver registado e se se esqueceu da senha de acesso pode aceder ao link
“Perdeu a password? Recupere-a aqui” e surgirá o ecrã 3.1.1. Se ainda não
estiver registado usa o link “Ainda não está registado? Registe-se” surgirá o
ecrã 3.1.2.
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3.1.1 Ecrã – Perdeu a senha? Recupere‐a aqui:
Insira o e-mail de registo e ser-lhe-á enviado um token para repor uma nova
senha-de-acesso.

Após enviar é direcionado para o ecrã seguinte:

E recebe o seguinte email na sua caixa:
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Após seguir o link que lhe é apresentado, é direcionado para o seguinte ecrã,
onde poderá alterar a sua senha de acesso:

Após alterar a senha, é direcionado para o ecrã seguinte onde lhe é
apresentado um link para se autenticar (ecrã 1)
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3.1.2 Ecrã – Ainda não está registado? Registe‐se:
Este é o ecrã de registo de novo utilizador (perito). Inserir email e respetiva
senha de acesso.

Após gravação é apresentado o seguinte ecrã:

Para terminar o registo é necessário validar o email, e por isso é-lhe enviado
um token de confirmação:
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Após pressionar o link sugerido é direcionado para o ecrã seguinte:

E após pressionar o link apresentado, é direcionado para o ecrã inicial de
acesso ao SGP.

3.2 Ecrã – Inicial:
Se se acabou de registar é direcionado diretamente para o ecrã de
preenchimento do Curriculum Vitae:

Pode percorrer todo o menu lateral e preencher os respetivos dados. No final
pressionar o botão de gravar.
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3.3 Ecrã – Inicial:
Se já estava registado, após aceder, é direcionado para o ecrã principal:

Este ecrã apenas contem algumas informações, no entanto, a partir do menu
superior pode aceder a qualquer das áreas disponíveis.
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3.4 Ecrã – CV:
Neste ecrã é-lhe apresentada a lista de versões submetidas e respetivas datas.
Um utilizador pode ir alterando os seus dados durante o tempo que necessitar
e submetê-los quando entender! Associada a cada versão pode incluir um
comentário que poderá ser consultado mais tarde através do botão da última
coluna da tabela.
Pode ainda consultar a versão corrente, alterar dados do CV e submeter nova
versão.
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Através do menu lateral pode navegar em todo o CV.
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Pode ainda aceder diretamente ao ecrã de edição.

Do ecrã principal do CV pode consultar, editar e submeter uma nova versão.
Nesta ação pode incluir um comentário para mais tarde recordar as alterações
significativas da versão.
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3.5 Ecrã – Entidades de faturação:
Neste ecrã é apresentada a lista das entidades que esteve associada a este
perito. Só uma poderá estar ativa, no entanto para efeitos de histórico ficam
todas guardadas. Neste ecrã pode criar uma nova entidade, consultar e alterar
as existentes.

Criar nova entidade de faturação
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Editar uma existente:

Ou consultá-la:
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3.6 Ecrã – Projetos:
Serão apresentados todos os projetos associados ao perito. Será feita a
migração dos dados históricos relativos a avaliações anteriores, sempre que
aplicável.

3.7 Ecrã – Gestão de conta:
Para alterar a sua senha de acesso, pode usar esta opção:

Após alterar a senha de acesso com sucesso será direcionado para o seguinte
ecrã:
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3.8 Sair da aplicação:
No lado direito do menu superior existe uma opção para sair da aplicação:
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