
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Utilizador: 
Exportação de Géneros Alimentícios de 

Origem Não animal - GAONA1 

(frontOffice) 

  

                                                           
1 Aplicação desenvolvida pela DRAP LVT 
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1. Acesso à Plataforma 
 

Para se aceder à aplicação Género Alimentícios de Origem Não Animal (GAONA) utilize o 

seguinte endereço de pagina eletrónica http://gaona.drapalentejo.gov.pt.  

A página apresentada terá a seguinte configuração:  

 

Na área direita, nas respetivas caixas, deve digitar o login (email), conta de correio eletrónica 

que foi utilizada na inscrição do acesso à aplicação e a palavra-chave (password), que também 

foi escolhida no registo. Tem também a possibilidade de redireccionamento para a página de 

registo para acesso à aplicação, no caso de ainda não ter sido realizado, utilizando o botão (

)  

Caso tenha perdido a palavra-chave de acesso à aplicação, pode pedir ao sistema que forneça 

uma palavra-chave nova, utilizando o botão ( ).  

Para aceder à aplicação deve carregar no botão ( ).  
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2.1 Registo de Utilizadores Externos  
  

No caso de ser necessário o registo do utilizador na plataforma, surgirá a seguinte página de 

registo:  

  

Após digitar as informações necessárias (as que têm um asterisco “*”), deve indicar a que 

aplicação deseja aceder.  

Para executar a validação dos dados deve digitar o texto de validação do formulário e carregar 

no botão “Submeter Pedido”.  

Após verificar a autenticação dos dados, receberá uma mensagem na sua caixa de correio 

eletrónica, com a informação que tem acesso à plataforma  
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Os dados para o login e para a password serão os que foram escolhidos na altura do registo 

sendo o login, o email que foi digitado.   

 
2.2 Recuperação de Password  
  

No caso de ter perdido a password (palavra-chave) deverá utilizar a hiperligação “Recuperar 

a Password” e será reencaminhado para uma página com a seguinte aspeto.  

  

Deve indicar qual o email que foi utilizado na criação da conta. 

Irá receber um mail com o código necessário para completar o processo  
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O ecrã do pedido de recuperação de password terá o seguinte aspeto.  

  

Para finalizar o processo vamos digitar o código recebido, a password e por fim o código 

captcha para validação do formulário que vai ser submetido.  

Se a gravação dos dados for correta vamos ter a seguinte informação  

 

mailto:geral@drapal.min-agricultura.pt


 
 

6 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 
Quinta da Malagueira, Apartado 83 
7006-553, Évora, PORTUGAL 
Tel. (+351) 266 757 800 - Fax (+351) 266 757 850 

E-mail - geral@drapalentejo.gov.pt 
 

  

Podemos agora carregar no botão “Login” e entrar na plataforma com os dados que foram 

digitados.  
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3. Ecrã principal da aplicação  
  

O ecrã principal da aplicação, será o que abaixo está representado.  

 

  

O ecrã está repartido por 3 áreas:  

• Área de menus  

• Área de Informações de acesso  

• Área de trabalho  

Na área de menus, tem as várias opções que estão disponíveis para acesso, presentemente:  

  

 

Na área de informações, tem a indicação do NIF, nome do cliente, o endereço público (ip) do 

qual está a aceder à plataforma e a área de cliente.  
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Esta área tem um menu próprio.  

  

Na área de trabalho e no arranque tem uma listagem dos movimentos efetuados pelo cliente.   

 

3.1 Filtragem de dados  
 

A visualização desta área surge filtrada para evitar um aglomerado de pedidos, a serem 

efetuados, em movimento e arquivados.  

Assim sendo, deve carregar no botão ( ), existente na barra superior com a designação 

“Sistema de filtragem de Dados” e surgirá o ecrã para efetuar alterações de filtragem.  

 
O único campo que terá uma lista de opções, será a de Mov.Registos, que tem as várias 

posições em que um processo poderá estar.  
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Após selecionar a filtragem que pretende, deve carregar no botão ( ), para 

executar a procura.  

3.2 Mensagens enviadas para o Operador  
 

Quando existe a necessidade de contatar um operador os serviços podem enviar mensagens 

e que vão ser apresentadas na entrada da plataforma pelos operadores.  

O ecrã apresentara a seguinte caixa de texto.  

 

Apos a visualização da mesma o operador poderá escolher que seja apresentada novamente 

ou então carregando na caixa de validação superior, onde se lé “Confirmo visualização da(s)….” 

E carregar no botão “Sair” e essa mensagem será guardada e tida como lida pelo operador, no 

caso de não querer apagar o lembrete de mensagem e só carregar no botão “Sair”   
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3.3 Movimento de processos  
 

Os processos que foram devolvidos surgem com uma faixa vermelha.   

  

Os processos que ainda não foram submetidos estão com uma faixa a amarelo. Estes processos 

estão só em carteira no cliente.  

  

Os restantes processos têm o seguinte aspeto:  

  

  

Na coluna de Estado do Processo, indica em que fase se encontra o processo.  

Essas áreas poderão ter os seguintes estados:  

• Não Submetido  

• Pedido Submetido  

• Devolução  

• Analise  

• Decisão  

• Emissão  

• Faturação  

• Arquivado  

 Existem três botões para o funcionamento desta aplicação na área de trabalho  

O () destina-se a criar um novo registo.  

O () serve para editar / visualizar um registo.  

E o () serve para apagar um determinado registo  
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4. Criar um novo pedido de Registo/Certificado  

Para criar um novo registo, deve carregar no botão ( ).  

Surge um ecrã com a configuração abaixo representada e que deverá ser completamente 

preenchido.  

Os campos obrigatórios ficaram com uma cor diferente.  
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4.1 Descrição dos dados necessários   
  

Nesta área pode escolher quais são os tipos de certificados a solicitar.  

 

 

 

Área destinada à inscrição de produtos que vão ser certificados.  

Após ter preenchido os campos assinalados como obrigatórios, deve carregar no botão          

para gravar o registo do produto e o ecrã fica com o seguinte aspeto:  
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Pode inserir o máximo de 15 registos de produtos por certificado.  

  

Outro campo que tem um tratamento diferenciado, é o de Pagamentos e outros 

anexos.  

  

Nesta área deve carregar os documentos necessários para o tratamento do certificado em 

causa, sendo um dos obrigatórios, o Comprovativo de Pagamento.  

  

Os outros documentos que pode ser carregar nesta área são:  

  

Após ter preenchido todos os elementos necessários para a solicitação do certificado, para 

gravar o pedido na área de trabalho sem o submeter e concluir posteriormente, vamos 

carregar no botão                                              

  

Utilizando os botões ( )   existentes na linha do produto pode alterar valores (    )  ou apagar a  

linha do registo ( ) .   
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( ).   

Não será feita nenhuma validação de dados.  

Se desejarmos enviar o pedido na plataforma a fim de ser emitido o certificado vamos utilizar 

o botão                   

( )  

No caso de todos os campos obrigatórios estarem preenchidos, será validado o preenchimento 

pela plataforma.  

No caso de alguns campos obrigatórios não estarem preenchidos, surge uma mensagem com 

essa informação e os campos terão outra cor de fundo, como se verifica na imagem.  

 

NOTA: No caso de existir um pedido de Certificado Fitossanitário para a mesma mercadoria, 

colocar essa referência no campo das OBSERVAÇÕES. 
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4.2 Alterar um pedido de Registo/Certificado  

 Para abrir um determinado processo para alterações deve carregar no botão( ) da linha 

do registo que desejamos ver/alterar.  

  

Só podemos alterar os registos que ainda não foram submetidos, ou então, os registos que por 

algum motivo foram devolvidos a fim de serem retificados.  

No caso de o registo não poder ser alterado, a barra de botões fica com o seguinte 

aspeto:  

  
Caso seja possível alterar, a barra de botões terá o seguinte aspeto: 
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No caso de um processo que está em carteira no cliente e que ainda não foi submetido, tem a 

possibilidade de duplicar o registo existente, utilizando o botão ( ).  

  

Se o processo for devolvido para alterações, no acesso ao registo, o ecrã apresenta 

uma caixa de texto com a informação das alterações necessárias a serem efetuadas.  

 

  

A barra de botões de movimento terá os seguintes botões     

mailto:geral@drapal.min-agricultura.pt


 
 

18 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 
Quinta da Malagueira, Apartado 83 
7006-553, Évora, PORTUGAL 
Tel. (+351) 266 757 800 - Fax (+351) 266 757 850 

E-mail - geral@drapalentejo.gov.pt 
 

Após a realização das alterações solicitadas, utilize o botão                         (e submete o processo 

que guardará as alterações realizadas) novamente.  

Se não desejarmos fazer nenhuma alteração e carregar no botão ( ) , o 

registo permanecerá inalterado.  
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5. Apagar um pedido de Registo/Certificado  

No caso de necessidade de pagar um registo deve utilizar o botão( ) sobre a linha do registo 

pretendido.  

Este botão apenas está ativo, para os registos que podem ser apagados. Se o processo estiver 

em alguma fase de intervenção, a plataforma vai desativar esse botão para evitar erros.  

  

Quando selecionamos um registo para o apagar, surge a seguinte mensagem:  

 

É obrigatório que exista uma justificação para apagar o registo, caso contrário a plataforma 

não dá essa permissão. 

 Utilizando os botões de           para confirmar o pagar do registo ou o botão de                                  

para não apagar o registo. 
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6. Área de Manutenção para o utilizador  
 

Nesta área tem uma área de manutenção aos acessos, possibilidade de alteração da palavra-

chave, documentos de apoio à plataforma, como manuais e boletins informativos e outros 

documentos que poderão ajudar o utilizador a executar operações na plataforma e ainda a 

opção para sair da plataforma (logout).  

 

No menu do utilizador temos os seguintes ecrãs:  

 

6.1. O Perfil do operador 
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6.2 Os Dados do Operador 

  
 

6.3 Acessos à plataforma  
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6.4 Mensagens recebidas pelo Operador. 

  

6.5 Alterar Password 
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Algum esclarecimento adicional não hesite em contactar os nossos serviços. 

                - gaona.exportacao@drapalentejo.gov.pt 

                - Telef.: 266 757 800 (ext. 10528) 
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