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1. Objectivo deste manual e a quem se destina
O presente manual tem como objectivo apoiar os utilizadores do GeADaP (Gestão Integrada da
Avaliação de Desempenho da Administração Pública) no processo de transição para um novo
formato de Login
Esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados, como habitualmente, através do Centro de
Contactos da eSPap, Entidade de Serviços partilhados da Administração Pública, através dos
seguintes contactos:




Endereço de correio electrónico: cc@espap.pt
Telefone: 214 723 390
Fax: 214 723 144

2. Conversão de Logins
O SGU (Sistema de Gestão de Utilizadores) gere os acessos e procede à criação de Logins para
um diverso conjunto de aplicações, entre as quais o GeADAP (Sistema de Gestão Integrada de
Avaliação de Desempenho da Administração Pública). Este processo é automático e sem
interacção com o utilizador.
Até agora têm sido criados Logins para os utilizadores do GeADAP, tal como avaliadores e
avaliados, que incluem, na sua composição, o seu próprio NIF – Número de Identificação Fiscal.
Entretanto considerou-se que este formato não é adequado e tomou-se a decisão de criar um
novo formato para atribuir os Logins, de forma automática.
Sendo assim torna-se necessária a implementação de uma nova regra para criação automática
dos Logins em substituição da anterior C<NIF>.

2.1. Novo Formato de Login
O novo Login terá o seguinte formato:




Três primeiras letras do primeiros nome, concatenada com as
Três primeiras letras segundo nome, concatenado com um
Número sequencial, caso o Login a criar já exista.
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Se o trabalhador tiver menos de dois nomes usa-se apenas esse nome.
Os Logins não são case sensitive, isto é, é indiferente para o sistema que as letras sejam
minúsculas ou maiúsculas.
Serão retirados os acentos e as cedilhas, transformando-se os caracteres em causa nos
correspondentes caracteres não acentuados ou sem cedilha.

 Exemplos:
Nome do utilizador: Álvaro João Martins dos Santos
Logins a criar: alvjoa, alvajoa1, … alvajoa23 (no caso de existirem outros utilizadores, neste
caso mais 23, com os dois primeiros nomes iguais)

Nome do utilizador: Sandra Sá-Pinto
Logins a criar: sansap, sansap1, … sansap3 (no caso de existirem outros utilizadores, neste
caso mais 3, com os dois primeiros nomes iguais)

2.2. Processo de conversão para o novo formato
O que acontece com as Passwords?
Serão mantidas as Passwords que os utilizadores dispunham antes da passagem para o
novo formato de Login.

Como serão feitos e quem receberá avisos sobre esta conversão de Logins?
Todos os utilizadores que possuam Logins activos e e-mail válido são notificados da
alteração através desse e-mail, nomeadamente de qual o novo Login.

Quando são convertidos os Logins?
O processo de conversão é faseado, ou seja, não será efectuado para todos os Logins de
uma vez, efectuando-se por Organismo, ao longo de um período de cerca de dois meses.
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2.3. Apoio ao utilizador
Funcionalidades de recuperação de Login e Password
Na página de Login do SGU são disponibilizadas funcionalidades para ajudar o utilizador a
saber o seu Login, que neste caso permitem ao utilizador obter o seu novo Login, caso este
tenha sido já convertido para o novo formato.

Funcionalidade de Pedido de Contacto
Na página de Login do SGU é também disponibilizada uma funcionalidade para pedido de
apoio junto do Centro de contacto da eSPap.
Deverá ser preenchido um formulário com a informação relevante para apoio.

Todas estas funcionalidades são descritas detalhadamente na secção seguinte.
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3. Acesso ao sistema por parte de utilizadores cujo
formato de Login foi alterado
Na página principal do GeADAP disponível em https://www.siadap.gov.pt/ o utilizador faz
clicar no botão “ACEDER AO SISTEMA”, conforme ilustrado na imagem seguinte.

Após a operação, o utilizador é reencaminhado para a página de autenticação
do SGU:
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Deverá indicar as suas credenciais de acesso, ou seja o Login e a respectiva Password,
clicando na opção “Autenticação com Login/ Password”. Três casos se podem dar:

3.1.

Utilizador introduz Login antigo e Password correcta

Esta situação poderá ser das mais frequentes, uma vez que é espectável que o utilizador
desconheça que o seu Login foi alterado ou que saiba qual o seu novo Login, a não ser que
possua um e-mail válido no SGU, caso em que será notificado, como referido, por e-mail no
momento da conversão para o novo Login.
Nesta situação, o utilizador tentará entrar com o Login antigo C<NIF> e que se lembra da
respectiva Password (que, repetimos, se manteve igual à do anterior Login).
Neste caso o sistema reencaminha-o para o novo Login sem necessidade de intervenção
externa. A figura seguinte tenta resumir esses passos:
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Ao carregar em

é mostrada a mensagem:

É-lhe mostrado a amarelo o
Login, neste caso tesmai.

que fornece ao utilizador novo

Ao mesmo tempo o SGU substitui automaticamente na janela de autenticação, o login
antigos c213968010 pelo novo tesmai.
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O utilizador deve carregar em
e voltar a introduzir a Password que foi
inalterada, como referido. Após estas operações serem bem sucedidas o utilizador entra na
sua primeira página de acesso reservado no GeADAP, como a seguinte:

NOTA:
O
ficará disponível, por um período de tempo que se venha a
considerar adequado para que os utilizadores estejam informados da alteração, e aparecerá
sempre que for introduzido um Login já convertido do tipo C<NIF>.

3.2. O Utilizador não sabe o novo Login e/ou não se lembra da
Password
Se um utilizador GeADAP digita um Login já convertido, por exemplo C213968010 que por
exemplo foi convertido para tesmai, independentemente da Password estar ou não correcta,
a aplicação mostra a mensagem:

O contrário também é verdadeiro, isto é se o utilizador GeADAP digita o novo Login
tesmai, ma se a Password estiver errada, a aplicação mostra a mensagem:

Ao fim de 5 tentativas para se autenticar, sem sucesso, o SGU envia a mensagem:

SGU - Novo Formato de Logins

11

O utilizador, como a mensagem indica, deve esperar cerca de 2 minutos e voltar a
tentar.
Em qualquer uma destas situações o utilizador poderá efectuar quer a recuperação do Login
quer da Password de forma automática.
Para efectuar estas recuperações de forma automática, sem recorrer a ajuda externa, quer
seja do Administrador do SGU no Organismo ou do Centro de Contacto da eSPap
(cc@espap.pt), o utilizador poderá as funcionalidades disponíveis na página de Login do SGU,
conforme descrito nos pontos seguintes.
Na página de Login do SGU encontramos então as ajudas que permitem, nomeadamente, a
recuperação do Logins e da Password.
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Recuperação do Login - 1ª ajuda – “Esqueceu o seu Login? Clique aqui”.
Neste caso aparece um formulário de que damos um exemplo em seguida, sendo
necessário o utilizador saber o Nome e o E-mail com que está registado no SGU. De notar
que qualquer dos campos deve ser indicado tal como consta no registo do SGU.
Abreviaturas no nome ou nome incompleto, face ao registo, implicarão a não recuperação
de forma automática.
É obrigatório preencher os 3 campos constantes da figura abaixo, que para além do Nome
e do E-mail incluem, por questões de segurança, a indicação dos caracteres indicados. No
final deverá ser pressionado o botão

.

Passados poucos segundos o utilizador recebe um e-mail com os Logins activos,
associados aos dados indicados.
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 Exemplo:
No exemplo abaixo, o Login activo associado aos dados fornecidos é – tesmai e como tal o
utilizador recebe um E-mail com o seguinte conteúdo:

Recuperação da Password - 2ª ajuda – “Esqueceu a sua Password? Clique aqui”.
Neste caso aparece um outro formulário de que damos um exemplo em seguida.
É obrigatório preencher os campos o Login e o E-mail para além, novamente como na
recuperação do Login, por questões de segurança, os caracteres visíveis na imagem:
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No final deverá ser pressionado o botão
É-se imediatamente notificado pelo SGU da mensagem que foi enviado um E-mail para
recuperação da Password:

O utilizador recebe no seu endereço de E-mail uma mensagem com um link conforme abaixo se
exemplifica.
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 Exemplo:

Clica-se ou copia-se o link acima indicado para a barra de endereços do browser;
Se a operação correu com sucesso é visualizada a mensagem pelo SGU:
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De seguida o SGU envia um E-mail com a nova Password para o E-mail de registo no SGU que foi
igualmente fornecido, conforme exemplo:

Recordamos ainda que essa Password, no exemplo 6503069214, foi criada já expirada o que
obriga o utilizador a alterá-la assim que entrar de novo na aplicação através do formulário
abaixo.
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Contactar o Centro de Contactos da eSPap - 3ª ajuda – “Problemas em aceder? Contacte-nos”.
Caso o utilizador não tenho conseguido obter o novo Login ou Password usando as
funcionalidades descritas, ou tiver outra dificuldade, poderá utilizar ao utilizador disponibilizado
pela eSPaP através do seu Centro de Contacto.
O SGU disponibiliza um formulário

Ao escolher esta opção aparece o seguinte formulário de contato, que deverá ser preenchido
pelo utilizador, conforme exemplo abaixo.
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 Exemplo:

No final deverá pressionar o botão

3.3. O Utilizador introduz o novo Login e a Password correcta
(inalterada)
O utilizador GeADAP conhece o seu novo Login e a Password (que se manteve inalterada ou
seja igual à do Login C<NIF>).
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Nesta situação a aplicação tem o esperado comportamento, isto é, idêntico ao que tinha
com o Login antigo, e entra correctamente no GeADAP.
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4. ANEXOS
Modelo de E-mail a enviar aos utilizadores C<NIF>
Será enviado um e-mail informativo aos utilizadores do GeADAP com E-mail do tipo C<NIF>, na
altura da conversão, desde que esses utilizadores tenham:
- o seu Login activo e
- o seu e-mail válido
O conteúdo desses e-mails é:
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