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1 Introdução
1.1 Enquadramento e objectivos
O presente documento pretende descrever todo o processo associado à importação e tratamento
de dados do Sistema Informação e Gestão da Oferta Formativa (SIGO) para o Sistema de
Informação do Fundo Social Europeu (SIIFSE).
Pretende-se que a entidade possa ir registando ao longo do tempo toda a sua execução no SIGO,
para que a informação física a reportar em Pedidos de Reembolso e Saldo Final seja
automaticamente gerada a partir deste processo.

1.2 Visão global dos requisitos funcionais
Foram estabelecidos os seguintes requisitos para a recolha dos adultos:



Apenas será necessário importar a Execução Física quando da submissão dos Pedidos de
Reembolso e Saldo Final.



A informação detalhada do Adulto, importada do SIGO, deve ser trabalhada para ser
integrada no SIIFSE. Os dados devem ser importados para o SIIFSE através da
importação de um ficheiro Zip (contendo um ficheiro compactado Excel ou XML) .
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2. Exportação de Adultos do SIGO
O acesso à funcionalidade que permite exportar os Adultos do SIGO é feito através da entrada na
Área Reservada do SIGO, conforme ilustrado na figura abaixo.
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Ao introduzir o utilizador e a senha de acesso a entidade fica com a possibilidade de aceder ao
ficheiro “Lista POPH (Data)”, que se encontra no lado direito da página. Este ficheiro contem a lista
de adultos recolhidos no SIGO até à data indicada.
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De seguida a entidade deve clicar no link Lista POPH (Data) e retirar o ficheiro do SIGO, conforme
as imagens seguintes:
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O Ficheiro deve ser guardado numa área local do PC da Entidade.
No ficheiro a entidade deve identificar todos os adultos associados ao projecto que pretende importar para o
SIIFSE e, remover os restantes.
Para os projectos que incluem vertente profissional a informação relativa a essa vertente terá que ser
recolhida, no detalhe de cada adulto, antes da importação do ficheiro para o SIIFSE dado que, o
SIGO não contempla essa informação.

Deve ainda ser analisada e corrigida a informação constante do ficheiro retirado do SIGO de modo a
completar os eventuais campos em aberto, na medida em que o SIIFSE irá fazer validações de
coerência da informação recolhida.

O Template para a integração dos adultos no SIIFSE tem de cumprir as seguintes regras:
9 Importação deve ser efectuada sempre em formato zip (contendo um ficheiro
compactado Excel ou XML);
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9 Ficheiros zip com um máximo de 100kb e máximo de 1000 linhas (Nota: em Excel os
ficheiros ficam de muito maior dimensão, 1000 linhas em excel “zipado” são
sensivelmente 80kb, enquanto que em XML, corresponde a cerca de 40kb)
9 Aconselhamos fortemente a utilização do formato XML, por questões de dimensão
dos ficheiros e maior facilidade no tratamento do processamento
Para mais informação sobre este processo do SIFSE, a entidade deve consultar o Manual da
Execução Física, disponibilizado pelo POPH.
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