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Instruções para acesso ao SIGAP 

 
1. Acesso às aplicações do SIGAP: 
 

O acesso às aplicações será disponibilizado por meio do portal do SIGAP, disponível 

em: http://www.abc.gov.br/sigap. O portal, que concentra informações relevantes à execução 

de projetos, conta com atualizações periódicas e disponibiliza, dentre outras informações, os 
manuais de uso das aplicações, sendo o ponto de partida para qualquer assunto relativo ao 
sistema. 
 
2. Procedimento para solicitação de acesso(s): 
 

Os acessos serão concedidos a servidores públicos ou indivíduos investidos em cargo 
ou função pública. As solicitações devem ser enviadas por meio de ofício a ser encaminhado 
ao Diretor da ABC com as seguintes informações: 
 

 Nome do Organismo; 

 Instituição Executora; 

 Identificação do Projeto; 

 Nome da(s) pessoa(s) com respectivo cargo, e-mail, telefone e CPF. 
 
O endereço para correspondência é: 
 
Agência Brasileira de Cooperação - ABC 
SAF/Sul Quadra 02, Lote 02, Bloco B - Ed. Via Office - 4º Andar 
CEP: 70070-080 - Brasília, DF 
 
O assunto especificado no ofício deverá ser: 
 
“Solicitação de Acesso ao Sistema de Informações Gerenciais de Acompanhamento de 
Projetos – SIGAP” 
 

É necessário indicar nominalmente, para cada projeto, quais os responsáveis pelo 
preenchimento das informações e, além disso, qual a aplicação que será acessada: 1. Módulo 
Técnico (Relatório de Progresso Eletrônico - RPE), 2. Módulo Financeiro (SIGAP Envio de 
Dados) e/ou 3. Módulo de Consulta de Interstícios. 
 

Ao receber o ofício, a equipe do SIGAP providenciará o acesso solicitado e enviará e-
mail ao(s) usuário(s) indicado(s) com as devidas instruções. 
 
3. Procedimento para cancelamento de acesso(s): 
 

O cancelamento de acessos também deve ser formalizado por ofício, informando os 
mesmos dados requeridos no item 2. Num mesmo ofício poderão constar tanto solicitações de 
novos acessos quanto de cancelamento de acessos existentes – para isso, cada solicitação 
deve estar associada de forma clara ao respectivo usuário. 
 
4. Considerações finais: 
 

Para maior agilidade no atendimento, após a assinatura do ofício pelo responsável, 
poderá ser enviada cópia digitalizada do mesmo para sigap@abc.gov.br, solicitando 
providências relativas à concessão ou revogação de acesso(s). Ressaltamos que tal 
procedimento não dispensa o envio do ofício pelas vias protocolares formais, de modo que a 
liberação ou exclusão do(s) acesso(s) só ocorrerá após o recebimento do documento físico. 
 

Em caso de dúvida, queira por gentileza contatar a equipe responsável por meio dos 
telefones (61) 2030-8185 e 2030-6556 ou pelo email sigap@abc.gov.br.  
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