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Envio do comprovativo de Despesas 
    

    
1 Utilização  
  

A submissão de comprovativos de despesas no âmbito do AJ passa a ser feita através de 

aplicação desenvolvida pela a Ordem dos Advogados: AppOA 

 

1.1. Instalar a aplicação  
 

A primeira vez que acede à funcionalidade e caso ainda não tenha instalado a aplicação, é-lhe 

apresentado o seguinte écran que lhe dá à possibilidade de fazer download do “setup” de 

instalação: 

Passo 1- Instalar 

Passo 2- Federar a instalação no Browser 

  

 

Figura 1 - Download do “Setup” da aplicação 

 

 

O “Setup” está disponível para os seguintes sistemas operativos:  

 

1. Windows – “Setup” executável.  
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2. Mac OSX – ficheiro dmg  

3. Linux – ficheiro deb.  

  

 

1.2. Instalar no Windows  
 

1. Executar o “Setup”. 

2. Carregar no botão Instalar.  

 

Figura 2 - Ecrã de instalação 
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Figura 3 - Conclusão da instalação 

 

3. A aplicação fica a executar no “System tray”.  

 

 

Figura 4 – “System tray“ 

 

1.2.1. Instalar no Mac OSX  
 

1. Abrir o ficheiro dmg.  

2. Arrastar a aplicação para dentro da pasta das aplicações.  

 

1.2.2. Instalar no Linux  
 

1. No terminal, executar o seguinte comando:  

apt install ./appoa-1.3.deb  
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1.3. Federar a aplicação no browser  
 

A primeira vez que a AppOA é executada vai pedir para se realizar a operação de “Federação” 

 

 

Figura 5 - Alerta para federar  

 

O utilizador é redirecionado para a página da federação.  

  

 

Figura 6 - Página da federação 

 

Ao carregar no botão federar, o utilizador é redirecionado para a página de sucesso da 

federação.  
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Figura 7 - Página de sucesso na federação  

 

Após o sucesso da federação, o utilizador pode começar a enviar os documentos assinados, com 

o browser que utilizador para fazer a federação.  

 

1.3.1. Federar outro browser  
 

Para federar a aplicação noutro browser, o utilizador deve:  

1. Ir ao “system tray” e carregar na aplicação com o botão direito do rato para abrir o menu.  

  

 

Figura 8 - Menu da aplicação  

 

2. Escolher o menu Federar. É aberto o browser pré-definido no sistema.  

3. Copiar o endereço para o browser pretendido e prosseguir com a federação.  
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1.4. Enviar documentos assinados  
 

Após a instalação e a federação da aplicação no browser, ao abrir o separador do comprovativo 

de despesas aparece o seguinte ecrã:  

 

 

Figura 9 - Página de submissão de comprovativos de despesas  

 

Ao carregar no botão “Abrir” surge o ecrã, na aplicação, que permite selecionar os ficheiros.  

Figura 10 – Ecrã para escolher os ficheiros 
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O utilizador escolhe os ficheiros e, ao carregar no botão “Seguinte” é-lhe apresentado o ecrã 

para selecionar o certificado. 

 

Figura 11 - Ecrã escolher o certificado 

 

Para submeter os documentos, carregar no botão “Assinar e Enviar”. 

 

Figura 12 – Envio de ficheiros com sucesso 

 

Para terminar, carregar no botão “Fechar”. 


