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Prefácio 
Actualmente a Sociedade de Informação e do Conhecimento é uma realidade. 
A informação, enquanto matéria-prima de apoio à decisão e à acção, está 
sujeita a um necessário enquadramento que lhe dê valor e utilidade. A 
Administração Pública terá um papel decisivo na promoção e desenvolvimento 
da Sociedade de Informação e do Conhecimento quer como produtora e 
disponibilizadora de informação, quer como cliente pró-activo na modernização 
dos processos de aquisição das compras públicas, dado que interage com a 
generalidade das empresas enquanto fornecedores do estado. 
Neste sentido, a contribuição da Administração Pública para a Sociedade de 
Informação deverá revestir uma preocupação com a renovação da sua relação 
com os cidadãos e destes com a Administração Pública. Uma relação centrada 
no cidadão e baseado em processos que correspondam a necessidades 
concretas dos cidadãos, terão uma acção muito importante sobre a 
transparência do Estado e contribuirá para uma cidadania mais forte. 
Portugal será confrontado ao longo desta década com um conjunto de desafios 
decorrentes do inevitável crescimento da importância da Sociedade da 
Informação e do Conhecimento e do alargamento do espaço económico da 
União Europeia com a integração de vários países do Leste Europeu. Torna-se 
ainda absolutamente necessário recuperar os valores tradicionais e 
desenvolver a capacidade estratégica do país o que só é possível através de 
um consenso nacional alargado e durante períodos de tempo consideráveis. 
Estes dois factores são de tal forma críticos que, numa sociedade baseada no 
conhecimento, serão determinantes para a produtividade e a competitividade 
do país no futuro. 
Este conjunto de novas situações implica a definição de um novo paradigma de 
competitividade para Portugal, baseada na capacidade de conceptualizar, 
analisar e perspectivar o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou 
negócios em vez de um modelo baseado na competição pelo preço baixo ou 
pela encomenda de terceiros.  
Esta alteração de paradigma implica uma maior capacidade académica, 
científica e tecnológica dos recursos humanos do país, das empresas e na 
necessidade de criar uma maior competitividade dos nossos sistemas de 
ensino, formação profissional e educação ao longo da vida.  
Implica também a capacidade de desenvolver uma nova cultura empresarial  
baseada na inovação, na competência e no empreendedorismo e uma 
Administração Pública magra, ágil e flexível onde o espírito de missão e de 
serviço sejam reencontrados. 
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Por outro lado, é absolutamente necessário promover o aparecimento de uma 
nova classe empresarial, assente num profundo conhecimento académico, 
científico, tecnológico e da história do país, virada para negócios de base 
tecnológica e com uma crescente componente de informação e conhecimento, 
cabendo à Administração Pública, em geral, um papel dinamizador de novos 
serviços e novos negócios. 
Durante a década de 90, o modelo assente na concorrência foi 
progressivamente substituído por um modelo assente na cooperação e no 
partenariado com a procura da satisfação de novas oportunidades para criar 
novos produtos e serviços, de criar novas oportunidades de negócios e fazer 
crescer a actividade económica sem que a nossa classe empresarial tivesse a 
capacidade de alterar a sua postura e mudasse o paradigma de concorrência 
para uma postura de cooperação e de desenvolvimento de novos produtos e 
serviços com maior valor acrescentado.  
A Sociedade de Informação e do Conhecimento é caracterizada pelo curto ciclo 
de vida dos produtos e serviços, o que conduz a uma maior necessidade e 
capacidade de conceptualização, de análise e perspectivação da evolução dos 
negócios; de análise do impacto das tecnologias avançadas de informação na 
redefinição da cadeia de valor e da cadeia de operações dos negócios e de 
perspectivar novos modelos de negócios conduzindo a novos produtos e 
serviços centrados nas necessidades dos clientes e no caso da Administração 
Pública dos cidadãos. 
A publicação desta obra, definindo uma metodologia que aponta um conjunto 
muito significativo de processos básicos, correspondentes a necessidades 
reais dos cidadãos, com o objectivo de promover a renovação da relação entre 
a Administração Pública Portuguesa e os cidadãos e empresas aparece num 
momento muito oportuno em que o Programa de Acção para o Governo 
Electrónico e o Programa das Cidades Digitais, promovidos pela UMIC – 
Unidade de Missão para a Informação e Conhecimento – são temas de grande 
debate e de grande actualidade.  
Esta obra permitirá aos intervenientes naquelas acções terem um documento 
de trabalho muito interessante sobre um conjunto de processos da 
administração que contem informação organizada e sistematizada de grande 
valor e indispensável como documento de referência.  
 
As minhas mais cordiais felicitações 
Joaquim Borges Gouveia,  
Professor Catedrático 
bgouveia@egi.ua.pt 



PROCESSOS BÁSICOS 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DE 
INFORMAÇÃO 

Contributos para a renovação da relação entre a 
Administração Pública Portuguesa e os cidadãos e empresas 

 

APDSI – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO 5 / 152 

Introdução 
Este estudo assumiu intencionalmente um caracter prático e funcional, 
pretendendo, a partir de uma visão da sociedade civil, contribuir para a 
melhoria progressiva da máquina do Estado, através da proposta de iniciativas 
concretas no âmbito da administração pública electrónica, definitivamente 
orientada para resultados e para as necessidades dos cidadãos e agentes 
económicos e não apenas para declarações de intenções, que muitas vezes 
pecam por falta de objectividade ou apenas não passam de manifestações de 
“burocracia electrónica”.  
Privilegiou-se uma visão externa, transversal e orientada exclusivamente para 
as necessidades básicas da sociedade portuguesa, independentemente dos 
parceiros públicos ou privados que intervém nos fluxos interdepartamentais de 
informação e serviços, os quais se pretendem cada vez mais eficazes e 
económicos, através do uso intensivo das TIC. 
Pretendeu-se ter tanto quanto possível uma visão crítica dos processos actuais 
e relacionados com cada um dos eventos da vida das pessoas ou de cada uma 
das fases do ciclo de vida das empresas. Tentar-se-á deste modo mobilizar o 
Estado, as associações empresariais e os cidadãos em geral para o grande 
esforço nacional da criação e desenvolvimento da Administração Pública 
Electrónica em torno de objectivos concretos e não apenas centrados em torno 
de cada Ministério isoladamente considerado. 
Este documento é um apelo. Não um apelo momentâneo e excitado, tão pouco 
um apelo a práticas de ruptura ou revoluções -- sejam elas digitais ou 
electrónicas -- mas um apelo que queremos consciente, persistente, construtivo 
e despretensioso. 
Consciente porque os autores conhecem as dificuldades que existem hoje em 
dia na Administração Pública, conhecem o esforço diário dos seus dirigentes e 
funcionários e conhecem as barreiras a que estão sujeitas as transformações 
que apontamos como necessárias para que aos cidadãos sejam de facto 
disponibilizados verdadeiras ferramentas de diálogo permanente com o Estado 
e seus representantes. 
Persistente, porque este documento é mais um, numa série de trabalhos 
desenvolvidos pela APDSI, em cadência ritmada, e que visa manter o tema da 
utilização generalizada das tecnologias de informação e conhecimento na 
agenda de todos os intervenientes, da Administração Pública Central às 
empresas e cidadãos comuns. 
Construtivo, sem ser sequer uma crítica, mas mais uma constatação das 
percepções sentidas pelos cidadãos no contacto com a administração pública. 
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E para os ilustrar seleccionamos os processos que em nosso entender maior 
impacto têm na vida de um cidadão ou empresa. 
Despretensioso, porque não nos moveu nenhuma preocupação de rigor 
processual na descrição dos processos e, como tal não temos a pretensão de 
eles representarem , fielmente, o conjunto de etapas conducentes à sua 
realização. A nossa preocupação assenta na percepção que o cidadão tem do 
serviço que lhe é prestado e essa é uma experiência que nós, cidadãos, 
queremos partilhar. 
O nosso trabalho conduziu-nos a um conjunto de conclusões e recomendações 
simples e objectivas. Talvez se não as tivéssemos escrito elas fossem na 
mesma evidentes. Talvez se fossem complexas e de raciocínio elaborado nos 
fizessem desanimar, mas felizmente são simples e entendemos que levar este 
conjunto de recomendações à prática conduzirá a um benefício muito para 
além dos recursos que obrigatoriamente serão consumidos. 
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Metodologia 
Não pretendendo ser a ultima palavra em termos de formalismo e exaustão, 
este estudo teve sempre presente que, tratando-se de uma iniciativa voluntária 
da sociedade civil, a perspectiva de abordagem teve sempre o foco no cidadão 
e na empresa, tentando reconstituir a partir daí os produtos e serviços cujas 
necessidades básicas a Administração Pública visa satisfazer. 
Identificámos em primeiro lugar grandes níveis de agregação de topo a partir 
das fases principais da vida dos cidadãos e das empresas. 
Fizemos alguma triagem nos processos, por forma a excluir aqueles que não 
nos pareceram “Básicos”. (e.g. “Realizar Testamento”), mas incluímos alguns 
casos particulares, que pela sua actual relevância (abrangência e impacto) 
merecem destaque em qualquer portal público (e.g. “Adquirir Nacionalidade 
Portuguesa”, de grande impacto para o público imigrante). 
Não distinguimos propositadamente os processos das diferentes 
administrações públicas (Local, Regional e Central), pois acreditamos que o 
cidadão e as suas necessidades não devem ser fragmentadas por razões 
político-administrativas. Muitos dos processos identificados começam no 
município e trespassam outros níveis administrativos até se obter o resultado 
final. A proximidade hoje está cada vez mais virtualizada e desterritorializada 
por razões tecnológicas e, paradoxalmente, .quanto mais centralizarmos a 
informação maior é a capacidade de personalizar e deslocalizar os serviços. 
Foi feita uma análise do modelo de apresentação dos “Life Events” em diversos 
“web sites" internacionais, dos quais fazemos referência em anexo. A 
abordagem por eventos correspondentes ao ciclo de vida dos cidadãos e das 
empresas é já um lugar comum não só nos seguros e na banca, mas começa a 
vulgarizar-se nas administrações públicas de todo o mundo. 
Desta abordagem resulta a validação do nosso ponto de vista inicial de que os 
processos mais básicos/críticos de entre todos são precisamente os meta-
processos que envolvem comunicação entre vários organismos. 
Incluímos em anexo uma lista de “Licenciamentos” organizados por categorias 
CAE, os quais poderão constituir produtos de um ou mais organismos públicos, 
que encerram potenciais processos a serem estudados e automatizados. 
Portugal, através do Infocid, teve um papel pioneiro nesta abordagem desde o 
início dos anos 90, privilegiando os problemas do cidadão em detrimento da 
estrutura do Governo na disponibilização de informação e alguns serviços de 
cidadania. Com este trabalho, a APDSI pretende dar um contributo para que se 
evolua desde já para uma fase mais madura e transaccional de automatização 
de serviços básicos e integrais, estimulando a criação de cadeias de valor 
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cooperativas e interdepartamentais orientadas para a prestação de serviços 
electrónicos aos cidadãos e às empresas. 
A abordagem por processos básicos poderá igualmente influenciar a 
organização e a racionalização dos serviços de atendimento, como as Lojas do 
Cidadão, os PAC e os cerca de 18 mil pontos de contacto da Administração 
Pública com os cidadãos e as empresas. 
Gostaríamos de ter ido mais longe nos nossos propósitos, mas o caracter 
voluntário e cívico deste trabalho não nos permitiram ir mais além em 
profundidade e rigor.  
Esperamos que este seja um primeiro testemunho para rapidamente se poder 
concretizar a automatização integral de alguns dos processos básicos aqui 
considerados, sem que se desperdicem recursos em iniciativas dispersas e não 
conducentes à resolução dos verdadeiros problemas dos cidadãos e agentes 
económicos. 
Identificadas as necessidades básicas, urge mobilizar o conjunto de 
organismos que interferem em toda a cadeia de valor dos processos, devem 
ser fixados prazos para cumprimento dos resultados e devem-se encontrar 
financiamentos que, nalguns casos, ultrapassam um ano económico e por isso 
devem merecer algum tratamento de excepção na actual lógica orçamental. 
Graças a iniciativas como as Declarações Electrónicas nos Impostos e o 
pedido de certidões no SPD do Infocid, Portugal conseguiu em 2001 um 
honroso 5º lugar no estudo comparativo desencadeado pela União Europeia 
em relação à situação da Administração Pública Electrónica. Mas infelizmente 
baixámos para 8º lugar no estudo de 2002 por falta de iniciativas concretas que 
satisfaçam outras necessidades básicas que a própria União Europeia 
considera fundamentais. 
Este estudo chegou, na maioria dos casos, ao mesmo tipo de processos 
básicos propostos pela União Europeia, mas ainda nos parece que há muito a 
fazer para se poder evoluir para uma Administração Pública menos preocupada 
com procedimentos formais e mais orientada para as necessidades básicas 
dos cidadão e das empresas: 
Reconhecemos que toda a Administração Pública e a própria sociedade civil 
estão preconcebidas na visão sobre os processos básicos, confundindo muitas 
vezes necessidades básicas dos cidadãos e das empresas (construir uma 
casa, criar uma empresa, casar, ter um filho, procurar emprego, perder a 
carteira, etc.), com fazes ou procedimentos intermédios para satisfazer estas 
necessidades (certidões, licenciamentos, etc.). 
Neste estudo não nos conseguimos ainda libertar deste preconceito, mas 
fizemo-lo conscientemente, dado o elevado incómodo e “stress” que alguns dos 
procedimentos burocráticos intermédios ainda nos proporcionam. Esperamos 
que num futuro próximo uma certidão não passe de um acesso a uma base de 
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dados para confirmação e um licenciamento não seja mais do que uma fase de 
um processo decisório sobre um workflow interdepartamental.
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Lista geral de processos para apreciação 

 

Referência eEurope Processo 
Organismos 

Intervenientes Cidadãos Entidades 
(*) 

FINANÇAS         

------ Inscrever-se como contribuinte DGCI X X 

Income Taxes, VAT, 
Corporate Tax Entregar declaração fiscal DGCI X X 

Income Tax, VAT, Corporate 
Tax Pagar Imposto DGCI X X 

------ Benefícios fiscais - Pedido  de 
certificação de residência fiscal DGCI X X 

------ Imposto S/Sucessões e Doações - 
Doações - pedido de certidão DGCI X   

------ Pedir reactivação de reembolso DGCI X X 

------ Pagar imposto de circulação 
automóvel DGCI X X 

------ Pedir alteração da forma de 
tributação DGCI X X 

------ Requerer prestação do Fundo de 
Garantia Automóvel ISP X X 

------ Apresentar queixa/reclamação 
contra uma seguradora ISP X X 

------ Reclamar de decisão da 
Administração Fiscal DGCI X X 

Custom declaration Entregar declaração aduaneira DGAIEC   X 

Public Procurement 
Concorrer a procedimento de 
aprovisonamento de organismo 
público 

* X X 

------ Apresentar queixa/reclamação 
contra instituição bancária Banco de Portugal X X 

------ Requerer prestação do Fundo de 
Garantia Automóvel ISP X X 

------ Apresentar queixa/reclamação 
contra uma seguradora ISP X X 

JUSTIÇA         

Birth & marriage certificates Registar nascimento DGRN X   

------ Registar óbito DGRN X   

Birth & marriage certificates Registar casamento DGRN X   

------ Adquirir (vender) imóvel DGRN, DGCI X X 
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Registration of a new 
company Constituir sociedade comercial DGRN, ISSS, DGCI   X 

Car registration Adquirir (vender) veículo automóvel DGRN, DGV X X 

------ Registar embarcação DGRN X X 

------ Efectuar procuração a terceiro DGRN X X 

------ Efectuar escritura pública DGRN X X 

------ Pagar multa ou coima imposta pelo 
Tribunal   X X 

------ Ser citado para comparecer no 
tribunal DGAJ (Tribunais) X X 

------ Apresentar queixa em Tribunal DGAJ (Tribunais) X X 

------ Recorrer de decisão judicial DGAJ (Tribunais) X X 

------ Realizar testamento DGRN X   

------ Apresentar prestação de contas DGRN   X 

------ Alterar pacto social DGRN   X 

Birth & marriage certificates Pedir certidão de registo (civil, 
comercial ou predial) DGRN X X 

Personal Documents Pedir (renovar) Bilhete de identidade DGRN X   

ADM. INT.         

------ Pagar multa de trânsito DGV - Direcção Geral de 
Viação X X 

Declaration to the police Reportar ocorrência ou denúncia  PSP/GNR X X 

------ Pedir serviço especial de segurança PSP/GNR X X 

------ Solicitar intervenção de emergência PSP X   

Personal Documents Pedir emissão de passaporte Governo Civil X   

------ Adquirir nacionalidade portuguesa  SEF, DGRN X   

------ Passar no controlo fronteiriço SEF, DGAIEC  X   

Personal Documents Obter (renovar) Carta de Condução DGV X   

Personal Documents Inscrever-se no recenseamento 
eleitoral STAPE, Juntas Freguesia X   

------ Votar STAPE, Juntas Freguesia, 
CNE X   

------ Pedir licença de porte de arma PSP/GNR X   

------ Pedir autorização para utilização de 
explosivos PSP/GNR X X 

SS TRAB         

Social Contribution for 
employees 

Pagar contribuições para a 
Segurança Social  IGFSS, ISSS X X 

------ Apresentar candidatura para a 
adopção de uma criança   X   

------ Licenciar instituição de apoio social a 
crianças e jovens ISSS   X 
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Social security benefits e Job 
Search 

Solicitar apoio em situações de 
desemprego ISSS, IEFP X   

Social security benefits Requisitar prestação de doença ISSS X   

Social security benefits Requisitar subsídio familiar ISSS X   

------ Solicitar simulação de pensões de 
reforma ISSS X   

  Inscrever-se como contribuinte IGFSS   X 

  Inscrever-se como beneficiário ISSS X   

------ Inscrever-se em programas de 
reinserção social ISSS X   

Social security benefits Solicitar reforma ISSS X   

Social security benefits Marcar entrevista com assistente 
social ISSS X   

EDUCAÇÃO         

Enrolment in higher 
education Pagar propinas * X   

------ Matricular-se em estabelecimento de 
ensino * X   

------ Solicitar transferência para outra 
escola * X   

------ Inscrever-se para exames * X   

Enrolment in higher 
education 

Apresentar candidatura ao ensino 
superior * X   

------ Licenciar estabelecimento de ensino   X X 

------ 
Interagir, enquanto encarregado de 
educação, com professores (ensino 
básico e  secundário) 

* X   

------ Canditar-se a colocação num 
estabelecimento de ensino (docência) ME  X   

------ Candidatar-se a bolsa de estudo   X   

SAÚDE         

Health-related services Marcar consulta/intervenção em 
estabelecimento de saúde 

Centros de Saúde, 
Hospitais (ARS/SRS) X   

Health-related services Marcar (alterar) exame médico Centros de Saúde 
(ARS/SRS) X   

Health-related services Registar vacinação Centros de Saúde 
(ARS/SRS) X   

AGRIC, PESC         

Environmental permits 

Requisitar certificação oficial para 
produto agro-pecuário (gado, 
espécies vegetais, bens alimentares, 
etc.) 

Direcção-Geral de 
Fiscalização e Controlo 

da Qualidade Alimentar  
X X 

------ Apresentar (consultar)  processo de 
candidatura   X X 
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------ Solicitar Licença de Caça   X   

------ Solicitar Licença de Pesca   X   

------ Efectuar queixa de violação 
ambiental   X X 

------ Requisitar subsídio ou auxílio do 
Estado para o sector pesqueiro DGPA, IFADAP X X 

------ Requisitar subsídio ou auxílio do 
Estado para o sector agrícola DRAs, INGA, IFADAP X X 

ECONOMIA         

------ Registar marca/patente INPI X X 

------ Obter licenciamento de actividade 
industrial DGI X X 

------ Obter licenciamento de actividade 
turística DGT X X 

------ Obter licenciamento de actividade 
comercial DGCC X X 

AUTARQUIAS         

Application for building 
permission Requisitar licença de construção Município X X 

------ Requisitar licença de habitação Município X X 

Application for building 
permission Requisitar licenças para obras Município X X 

------ Requisitar utilização de espaço 
público Município, Gov. Civil   X 

------ 
Pedir transferência de titularidade e 
co-titularidade da ocupação do 
espaço público 

Município X X 

------ Pedir cancelamento da licença de 
ocupação do espaço público Município X X 

------ 
Obter Licença para afixação ou 
inscrição de mensagens publicitárias 
em painéis 

Município X X 

------ Cemitérios - Pedir averbamento de 
compartimento municipal Município X X 

------ 
Reservar espaço para 
estacionamento privativo na via 
pública 

Município X X 

------ Obter placa de estacionamento 
proibido em prédio Município X X 

------ Obter concessão de zona de cargas e 
descargas Município   X 

------ Pedir prorrogação do prazo de 
licença de construção Município X X 

  Pedir reavaliação de renda social Município X   

  Actualizar o agregado familiar Município X   
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  Obter o exercício de direito de 
preferência Município X   

  Ceder habitação municipal Município X   

------ Requisitar sinal de estacionamento 
para cidadãos com deficiência física 

DGV, SNRIPD 
(informação) X   

DEFESA         

------ Obter carta de marinheiro Marinha (Capitanias) X   

------ Solicitar reforma (ex-combatentes)   X   

------ Efectuar o recenseamento militar 
(pedir adiantamentos) Centros de Recrutamento X   

OUTROS         

Announcement of moving Informar alteração de morada 
DGRN, DGCI, DGV, 

Gov. Civil, ISSS, Centro 
de Saúde, STAPE 

X   

  Informar alteração de estado civil DGRN, DGCI, DGV, 
Gov. Civil X   

------ Obter licenciamento de actividade 
cultural     X 

Submission of statistical data Entregar inquéritos com finalidade 
estatística INE X X 

------ Pesquisar informação estatística  INE - Insituto Nacional 
de Estatística X X 

------ Adquirir informação estatística   X X 

------ Apresentar reclamação como 
consumidor 

IC  - Instituto do 
Consumidor, IGAI X X 

------ Requisitar licença profissional * X   

------ Renovar licença profissional * X   

Public Libraries Pesquisar e requisitar livros em 
bibliotecas públicas BN - Biblioteca Nacional X   

------ Apresentar reclamação  Administração Pública 
em geral X X 

------ Obter informação  Administração Pública 
em geral X X 
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Lista geral de processos relativos às 
empresas para apreciação  

 
Categorias Processos Descritivo Entidades 

Criar Negócio 

Identificar Oportunidades de 
Negócio Ideias / Projectos de Negócio IAPMEI, ICEP, API 

Identificar Parceiros de Negócio Possibilidades de Colaboração IAPMEI, ICEP, AJEP, API 

Desenvolver Plano de Negócios Aconselhamento / Informação IAPMEI 

Obter Financiamentos e 
Incentivos Apresentação de candidaturas 

IAPMEI, ICEP, IFT, INGA, 
IFADAP, IPPAR, ICAM, 
Gabinetes de dependência 
Ministeriais, IEFP, CCRs, AdI, 
FCT 

Recorrer a Estudos e Informação 
de Mercado Fontes de Informação INE, Icep 

Recolher informação sobre 
Associativismo e Organizações 
Empresariais 

Fontes de Informação   

Conceber / 
Avaliar / 
Planear 

Conhecer Quadro Jurídico e 
Regulamentar Fontes de Informação AR, PCM e Ministérios 

Constituir 1 Sociedade Acções da Constituição DGRN, DGCI,  CRSS, DGCC Formalizar 

Requerer 1 Licenciamento De actividade:  industrial, turística, 
comercial. 

Respectivamente;     DGI, 
DGT, DGCC, IA, Banco de 
Portugal 

Recorrer a Incentivos ao 
Recrutamento 

Apoios técnicos e financeiros 
dirigidos exclusivamente a auxiliar 
a criação de postos de trabalho 

IEFP, IAPMEI 

Desenvolver Planos de 
Formação Informação e Candidaturas  IEFP, DGFV, INOFOR 

Recrutamento 
de 
Funcionários 

Declarar Início de Actividade 
(Inscrições e Formalidades 
Legais) 

Declaração de Início de Actividade 
e Vínculo Profissional a Nova 
Entidade Empregadora 

ISSS, DGCI 

Gerir o Negócio 

Obter Aconselhamento e 
Financiamento Fontes de Informação  IEFP, IAPMEI, Icep, IFT, API 

Capital de Risco 
Garantias para participação em 
Capital.                          
Participação no capital social. 

SPGM, PME Capital  

Recorrer a Financiamentos 
Comunitários Candidaturas / Apoios e Incentivos  Organismos e Instituições 

públicas e privadas 

Financiament
o 

Recorrer a Incentivos e 
Financiamentos ao Emprego Informação e Candidaturas  IEFP, IAPMEI, IRS 
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Recorrer a Financiamento e 
apoio à instalação Informação e Candidaturas  CMs, IEFP; IAPMEI, IFT, Icep

Recorrer a Apoios à 
Comercialização Informação e Candidaturas  Icep,  IAPMEI, API 

Recorrer a Apoios à I&D Informação e Candidaturas  AdI, FCT 

 

Recorerr a Apoios à Formação Qualificar os Recursos Humanos 
para os Novos Desafios 

GOE-Formação, POE, 
Quadro Comunitário de Apoio 

Obter informação sobre 
Requisitos Legais Corporativos Fontes de Informação MSST, MJ, DGCI 

Obter Informação sobre 
Legislação Laboral 

Fontes de Informação e de 
Verificação de  Conformidade MSST 

Obter Informação sobre 
Legislação Ambiental 

Fontes de Informação e de 
Verificação de  Conformidade IA 

Obter Informação sobre Higiene 
e Segurança no Trabalho 

Fontes de Informação e de 
Verificação de  Conformidade MSST, IDICT 

Obter Informação sobre 
Propriedade Intelectual 

Fontes de Informação / Registo 
(ideia) dos direitos de propriedade 
industrial 

INPI, GDA 

Obter Informação sobre 
Licenças, Regulamentos e 
Autorizações 

Fontes de Informação e de 
Verificação de  Conformidade  CMs, DRAOTs 

Obter Informação sobre Lei da 
Concorrência, Fusões e 
Aquisições 

Fontes de Informação e de 
Verificação de  Conformidade 

Agência da Concorrência, 
CMVM, ANACOM, Banco de 
Portugal, ERSE 

Obter Informação sobre 
Legislação Comercial 

Fontes de Informação e de 
Verificação de  Conformidade DGC 

Quadro 
jurídico e 
regulamentar 

Alterar  o Pacto Social 
Os Centros de Formalidades das 
Empresas (CFE) 
http://www.cfe.iapmei.pt/ 

DGRN, IAPMEI, DGCI, 
CMVM 

Importar (bens e serviços) 

Aspectos reguladores e de 
impostos em relação à importação 
em Portugal. Implicações 
associadas ao comércio, bem como 
impostos associados, tais como 
impostos alfandegários. 

DGAEIC, INE 

Exportar  (bens e serviços) 

Aspectos reguladores e de 
impostos em relação à exportação 
em Portugal. Implicações 
associadas ao comércio, bem como 
impostos associados, tais como 
impostos alfandegários. 

DGAIEC, Icep, INE 

Publicitar e Divulgar com Acções 
de Marketing 

Actividades de suporte de negócio 
quer em Portugal, querno 
estrangeiro. Estes serviços incluem 
a disponibilização de serviços de 
Market Intelligence. 

CMs, Icep, API 

Operações de 
negócio 

Distribuir Bens e Serviços 

Actividades de suporte de negócio 
quer em Portugal, querno 
estrangeiro. Estes serviços incluem 
a disponibilização de serviços de 
International Networking. 

Icep, API 
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Promover as Vendas em Online 

Disponibilização de informação e 
recomendações para que uma 
empresa entenda a idade 
electrónica. Cobre um número de 
questões dessde o estabelecimento 
de uma presença na web até aos 
desafios legais que o comércio 
online coloca. 

PCM 

 

Obter Apoio e Financiamento 
para a Área de Produção e 
Operações 

Considerações sobre 
licenciamentos e autorizações para 
as entidades envolvidas na 
actividade comercial em Portugal. 
Apoio, financiamento e 
preocupações ambientais sobre 
Produção e Operações. 

IGAE, Banco de Portugal, 
CMVM, ANACOM, ERSE, 
inspecções sectoriais 

Requerer 1 Licenciamento 

Planeamento e implementação das 
políticas e planos de 
desenvovimento sustentado da 
organização do território. 

IA, DGOTDU, CMs 

Assegurar conformidade com a 
Regulamentação de 
Planeamento e Construção 

Controlos que asseguram que os 
Planos de Desenvolvimento de 
uma área é cumprido e garantias 
de que o desenvolvimento de uma 
área prossegue de forma eficiente 
e segura. 

CMs, DGOTDU, IA 

Assegurar os Serviços de 
Saneamento Básico e de 
Abastecimento de Água 
(Utilidade Público) 

Requisitos básicos e premissas 
após construção, tais como ligação 
á rede de saneamento básico e de 
abasteciment de água. Garantia de 
qualidade no fornecimento destes 
serviços. 

SUPs 

Obter Apoio no Domínio do 
Planeamento e Ordenamento do 
Território 

Planos de Desenvolvimento que 
asseguram que a área será 
desenvolvida e melhorada da 
melhor forma possível. Controlos 
para a sua regulamentação. 

CMs, DGOTDU, IA, DRAOTs 

Infra-
estruturas e 
Ambiente 

Recorrer a Apoios e Incentivos 

Diversos financiamentos e apoios 
disponíveis para o início de um 
negócio. Estudos de fiabilidade, 
incentivos fiscais para o 
desenvolvimento ambiental. 
ETARs, energias renováveis, 
conversão.   

Contratar Recursos Humanos 

Direitos dos trabalhadores e 
contratos laborais. Guias para os 
actos relevantes de contratação, 
bem como indicações e 
procedimentos a seguir ao longo da 
relação laboral. 

MSST 

Declarar e Pagar Impostos sobre 
Remunerações 

Responsabilidades do empregador 
quer em termos de registo quer em 
termos de pagamentos de 
contribuições. 

DGCI, MSST 

Recursos 
Humanos 

Assegurar Requisitos de Higiene 
e Segurança no Trabalho 

Guias na prossecução de 
segurança no ambiente de 
trabalho. Gestão de incidentes no 
espaço de trabalho e 
procedimentos para a notificação 
de acidentes às autoridades. 

MSST, IDICT 
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Implementar Medidas de 
Medicina no Trabalho 

Guias na prossecução de 
condições de saúde no ambiente 
de trablaho. Gestão de situações  
no espaço de trabalho e 
procedimentos para a notificação 
de ocorrências às autoridades. 

MSST, IDICT 

Conhecer os Procedimentos no 
Âmbito das Relações Laborais 

Questões relacionadas com relação 
empregador-trabalhador. 
Procedimentos para o 
estabelecimento de disputas 
laborais. 

MSST 

Obter Informação sobre 
Remunerações e Benefícios 

Reunerações e benefícios dos 
empreagados. Planos de reforma. MSST 

Recorerr a Incentivos ao 
Recrutamento 

Benefícios à contratação, icentivos 
governamentais e informação sobre 
a interação entre as empresas e o 
estado no estado da contratação. 

IEFP, ISSS 

Obter Informação sobre 
Desenvolvimento e Qualificações

Guia para os serviços do estado de 
desenvolvimento de competências. IEFP, ANEFA, FCT 

Extinguir o Vínculo Laboral 
Apresentação das diversas formas 
como um contrato de trabalho pode 
terminar.   

Obter Vistos e Licenças de 
Trabalho  

Autorizações e permissões de 
trabalho. Critérios de elegibilidade. 
Períodos de validade e outra 
informação relevante. 

IDICT, SEF 

 

Assegurar Protecção e Apoio 
Jurídico 

Apoio Judiciário 
Requerimento de Concessão de 
Apoio Judiciário – Pessoa Colectiva
http://193.126.192.196/preview_for
mularios.asp?r=5518&m=PDF 

ISSS,  IAPMEI 

Efectuar Registos Fiscais 
Questões relacionadas com o 
registo fiscal para o pagamento das 
respectivos impostos. 

DGCI 

Conhecer as Responsabilidades 
sobre Impostos Relacionados 
com Trabalhadores 

Responsabilidades do empregador 
quer em termos de registo quer em 
termos de pagamentos de 
contribuições.  

DGCI 

Apresentar Informação 
Financeira 

Obrigatoriedade de apresentação 
de informação finaceira, tais como 
Balanços e Demostrações de 
Resultados. Declarações de IRC. 

DGCI 

Registar e Declarar Outros 
Impostos 

Impostos corporativo, IVA, Registo 
e declaração de impostos. 
Alfândegas, regimes de importação 
e exportação, tarifas. Intrastat. 

DGCI, CMs 

Entregar Declarações de 
Contribuição para Segurança 
Social e Declaração Aduaneira 

Declaração de Contribuições para a 
Segurança Social, Declaração 
Aduaneira 

ISSS , DGAIEC  

Proceder a Inspecções e 
Auditorias 

Descrição das inspecções e 
auditorias, sua selecção e 
realização. Penalidades e 
reclamações. 

IGAE, IGF 

Obrigações 
Fiscais e 
Afins 

Proceder ao Pagamento de 
Impostos Especiais 

Impostos especiais relacionados 
com txas de aquisições e aumentos 
de capital importações e 
exportações. 

DGCI, DGAIEC 
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Proceder ao Pagamento de 
Direitos Aduaneiros Pagamento de taxas alfandegárias. DGAIEC 

Solicitar Declaração de Situação 
Fiscal 

Pedidos ao estado de situação da 
empresa em relação ao se 
cumprimento de deveres para com 
o Estado. 

DGCI 

 

Obter Informação sobre 
Protecção e Apoio Jurídico 

Informação sobre apoio jurídico em 
situações de disputas com o 
Estado.   

Exercer a Obrigatoriedade de 
Informação 

Obrigações relativas ao envio de 
informação ao Estado, numa base 
anual, relativamente a alterações 
estruturais. 

INE, MSST 

Emitir Declarações Específicas 
Declarações obrigatórias 
relativamente à sua área de 
actividade.   

Prestar Informação Estatística 
Obrigatoriedade de envio de 
informação estística relativa à sua 
actividade. 

INE, Banco de Portugal, 
DGCI 

Declarações 
e Outras 
Obrigações 

Proceder à Alteração de Morada 

Obrigatoriedade de comunicação 
às entidades competentes da sua 
alteração de morada bem como da 
sua escritura.   

Desenvolver Negócio e 
Marketing 

Diferentes aspectos do 
desenvolvimento de um Plano de 
Negócio, desde o Desenvolvimento 
de Produto até ao Marketing. 
Suporte ao comércio internacional. 

IAPMEI 

Obter Financiamento para 
Inovação 

Guia na utilização de fontes de 
suporte e aconselhamento, fundos 
e subsídios, cedência de espaços 
de trabalho.. 

AdI, FCT 

Recorrer a Centros de Inovação 

Cooperação tecnológica - 
Desenvolvimento de formas de 
cooperação e mecanismos de 
transferência de tecnologia com 
parques tecnológicos e outras 
entidades; Promoção de contactos 
e disponibilização de informação 
sobre Programas Europeus. 

LISPÓLIS, TAGUSPARK, 
API, ANETIE, Campus INETI 

Proceder ao Registo de 
Propriedade Intelectual 

Informação sobre os tipos de 
Propriedade Intelectual, as suas 
utilizações e como registar cada um 
deles. 

INPI 

Inovação 

Obter Informação sobre 
Formação, Educação e 
Competências 

Informação detalhada sobre as 
diversas opções disponíveis para 
as empresas no recrutamento de 
pessoal. Atenção especial dada a 
esquemas e cursos de formação 
para funcionários. 

DGFV 

Expansão do 
Negócio Recorrer a Instrumentos de 

Suporte à Decisão 

Diferentes aspectos do 
desenvolviemnto de um negócio. 
Especial atenção ao comérco 
internacional.   
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Identificar Novas Oportunidades 
de Negócio e Parcerias 

Divulgação de informação e pontos 
de contacto com empresas sobre 
oportunidades de negócio e 
parcerias no estrangeiro 

Icep, IAPMEI 

Obter Informação sobre Apoio e 
Finaciamento à Criação de 
Emprego e Formação 

Informação sobre os diversos 
subsídios e financiamentos 
disponíveis para as empresas no 
que respeita ao recrutamento e à 
formação de funcionários. 
Candidaturas e Guias. 

IEFP 

Obter Informação sobre 
Regulamentos de Ambiente e 
Infra-estruturas 

Guia para os Regulamentos de 
Construção e Planeamento. 
Controlos para o cumprimento 
destes regulamentos que 
asseguram  que o Plano de 
Desenvolvimento está a ser 
seguido de uma forma eficiente e 
segura. Incentivos fiscais. 

IA 

Obter Informação sobre Apoios e 
Financiamento 

Guia na utilização de fontes de 
suporte e aconselhamento, fundos 
e subsídios, cedência de espaços 
de trabalho.. 

API, IAPMEI, IFT, Gabinetes 
Gestores do Pos 

Obter Informação sobre 
Inovação 

Informação sobre os constantes 
desenvolvimentos nas diversas 
áreas de negócio. 

Adi, FCT 

Conhecer o Quadro Jurídico e 
Regulamentar 

Informações legais sobre as 
obrigações das empresas em caso 
de alterações ao pacto social, 
protecção de propriedade 
intelectual entre outras. 

MJ, Agência da Concorrência 

Obter Informação sobre Fusões 
e Aquisições 

Informações sobre como proteger 
empresas e promover um ambiente 
competitivo e eficiente 

Concorrência, CMVM, 
ANACOM 

Desenvolver o Negócio na Área 
do Comércio Electrónico 

Informação sobre a importância da 
internet e os suus impactos no 
negócio. Informação sobre os seus 
benefícios, ideias.chave 
necessárias para a queles que 
queiram compreender melhor esta 
era electrónica. Como estabelecer 
uma presença na web e qual os 
desafios legais que se colocam ao 
comércio electrónico. 

IAPMEI, API 

 

Criar Novos Estabelecimentos 

Informação sobre suporte e 
aconselhamento à expansão de 
negócio pela abertura de novos 
estabelecimentos em Portugal e no 
Estrangeiro: financiamnetos, apoios 
e contactos. 

IAPMEI, API, IFT, IFADAP, 
INGA, Agência da 
Concorrência 

Negócios 
com o Estado Assegurar sobre Conformidade 

nos Negócios com o Estado 

Informação sobre as conformidades 
a que se vêem obrigadas as 
empresas na forma como se 
processam os negócios com o 
estado. 

DGP 
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Obter Informação sobre 
Procedimentos e Práticas 

Descrição legal de procedimentos e 
práticas no relacionamento de 
negócio com o estado. Contratos, 
documentos, catálogos electrónicos 
e procurement no Estado. Sanções 
legais e financeiras que decorrem 
da vioação de contratos.  

DGP 

Identificar Oportunidades de 
Negócio com o Estado 

Acesso a todas as oportunidades 
de negócio com o Estado, através 
da consulta a uma base de dados 
central. 

PCM 

 

Obter Informação sobre  
Instrumentos de Protecção 
Disponíveis 

Documentos, guias e directivas em 
vigor no âmbito dos instrumentos 
de protecção disponíveis. 

  

Obter Informação sobre 
Obrigações e Conformidades 

Obrigações e conformidades a que 
uma empresa se vê obrigada na 
sequência da operação de um 
negócio. 

ISP, MSST 

Recorrer ao Apoio Jurídico 

Disponibilização de informação 
sobre acessos a apoio jurídico em 
situações de litígio inerente à 
actividade ou a relações laborais. 

ISP 

Resolver Conflitos 

Apoio à resoloução de conflitos e 
intermediação de problemas entre 
a entidade patronal e terceiros ou 
no seio da empresa. 

ISP 

Seguros 

Obter Informação sobre 
Participação de Incidentes 

Guias para participação de 
incidentes e apoio na sua 
elaboração e participação. 

ISP 

Situações de 
Emergência 
ou Catástrofe 

Recorrer a Apoios em Situação 
de Emergência ou Catástrofe 

Informação sobre apoios disponívei 
em situações de mergência ou 
catástrofe 

Protecção Civil e Ministérios 

Situações de 
Excepção e 
Recuperação 
de Negócio 

Recorrer a Apoio Financeiro e 
Disponibilização de Recursos 
Humanos 

Apoio financeiro, aconselhamento e 
disponibilização de recursos 
humanos em situações de 
excepção ou de recuperação de 
negócio. 

MJ, Min-economia 

Fechar ou Ceder Negócio 
Temas 
Laborais 

Obter Informação sobre as 
Obrigações Relativas aos 
Funcionários 

Informações sobre as relações 
empregador-empregado no 
contexto da transferência ou 
encerramento do contrato de 
trabalho. Tópicos sobre legislação 
na protecção dos direitos dos 
empregados nestas circunstâncias 
e de qualquer esquema de 
pagamento que possa ter lugar. 

MSST 

Liquidação e 
Falência 

Cessar ou Suspender a 
Actividade (Processo de 
Liquidação de uma empresa  
Cessação de Actividade, 
Suspensão da Actividade, 
Falência) 

Explicita os requisitos principais 
para a liquidação ou falência de 
uma empresas. 

IAPMEI, DGRN, DGCI, CRSS

Legislação de 
Concorrência, 
Fusões e 
Aquisições 

Obter Informação sobre 
Concorrência, Fusões e 
Aquisições 

Divulgação de informação sobre 
legislação de concorrência, fusões 
e aquisições no âmbito do estimulo 
da competitividade da economia e 

it l l i d d

Agência da Concorrência, 
CMVM, ANACOM, Banco de 
Portugal, ERSE 
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no respeito pelas leis de mercado. 

Implicações 
Fiscais Obter Informação sobre as 

Implicações Fiscais 

Informação detalhada sobre as 
implicações fiscas do fecho ou 
cedência de negócio. 

DGCI, DGAIEC 
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Lista de Processos Básicos  
da APDSI e da UE 

Processos do Estudo da APDSI Processos do Estudo da União 
Europeia 

CIDADÃOS 

Marcar consulta / intervenção em estabelecimento de 
saúde 

Saúde – Serviços disponíveis nos diversos serviços e 
marcação de consultas 

Requisitar sinal de estacionamento para cidadãos com 
deficiência física 

 

Candidatar-se à colocação num estabelecimento do 
ensino superior 

Candidatar-se à colocação num estabelecimento do 
ensino superior 

Pagar contribuições para a Segurança Social Pagar contribuições para a Segurança Social 

Solicitar apoio em situação de desemprego   Procura de emprego 

Obter / renovar a Carta de Condução Documentos pessoais – Carta de condução 

Adquirir / vender automóvel Registo de automóveis 

Adquirir / vender imóvel  

 Licenças de construção 

Pedir / renovar o Bilhete de Identidade Documentos pessoais – B.I. 

Pedir a emissão de Passaporte Documentos pessoais – Passaporte 

Adquirir nacionalidade portuguesa  

Informar alteração de morada Informar alteração de morada 

Pedir certidão Certidões de nascimento e casamento – Pedidos e 
fornecimentos 

Inscrever-se no Recenseamento Eleitoral  

Votar  

Reportar ocorrência ou denúncia de um crime   Reportar ocorrência ou denúncia de um crime   

Pagar imposto Entregar declaração fiscal 

 Bibliotecas públicas – Acesso aos catálogos 
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Processos do Estudo da APDSI Processos do Estudo da União 
Europeia 

EMPRESAS 

Constituir sociedade Registo de Empresas 

Pedir Certidão  

Pagar imposto Impostos IRC – Declarações e Notificações 

Impostos IVA – Declarações e Notificações 

Declarar remunerações à Segurança Social  

Pagar contribuições para a Segurança Social Segurança Social – Contribuições 

Adquirir / vender imóvel  

Adquirir / vender automóvel  

 Alfândegas – Declarações 

 Ambiente – Licenças e relatórios 

 Aquisições Públicas 

 Estatísticas – Envio dos dados 



PROCESSOS BÁSICOS 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DE 
INFORMAÇÃO 

Contributos para a renovação da relação entre a 
Administração Pública Portuguesa e os cidadãos e empresas 

 

APDSI – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO 27 / 152 

Requisitos gerais dos processos 

Todos os serviços públicos prestados aos cidadãos e às empresas deverão possuir três 
requisitos básicos para o exercício pleno e activo da cidadania: 

 Informação - Acesso à informação pertinente e contextualizada 

 Consulta - Vigilância e acompanhamento dos actos administrativos 

 Reclamação - Capacidade de reclamar e contestar os actos administrativos 

1 - Informação 
 O acesso à informação é um requisito básico para o exercício da cidadania: 

 Não basta publicar legislação no jornal oficial para garantir que a informação sobre os direitos e 
deveres dos cidadãos e agentes económicos chega a todos quantos dela necessitam; 

 A informação sobre cada serviço prestado pelo Estado precisa ser transformada em conhecimento e 
percebida por todos, independentemente da sua literacia, da sua condição sócio-económica e da sua 
capacidade física; 

 A informação precisa ser capturada, organizada, refinada e disseminada de forma a chegar a toda a 
população, independentemente do canal utilizado; 

 A informação não deve ser passiva, pois deve procurar activamente públicos e perfis específicos 
(tecnologia “push”), dando alertas, gerindo dinamicamente calendários de direitos e obrigações, 
relacionando factos e eventos de vida, etc.; 

 A informação não deve ser geral e indiferenciada, mas sim personalizada e filtrada de acordo com as 
possibilidades tecnológicas hoje disponíveis (CRM, etc), dando aos cidadãos o que eles querem e 
quando eles querem e optimizando os relacionamentos de forma simples e eficaz; 

 Deve-se reduzir o número de contactos com o cidadão e as empresas, optimizando a gestão de 
conteúdos e consolidando a infraestrutura de "cross channel" (utilização da mesma infraestrutura 
tecnológica para vários canais de contacto com o cidadão: Web, telefone, mail, presencial, etc). 

2 - Consulta 
 A automatização dos processos e a sua orientação para as necessidades dos cidadãos e das 

empresas, permite aumentar significativamente a transparência dos actos administrativos e reforça o 
cumprimento de alguns dos princípios fundamentais e distintivos do serviço público: 

 Deverão ser garantidos mecanismos de vigilância e monitorização do encaminhamento dos processos, 
do cumprimento dos prazos e dos vários actos administrativos assumidos ao longo do processo 
decisório; 

 A criação de cadeias de valor baseadas em processos, a automatização de regras de 
encaminhamento e a possibilidade de controlo do cumprimento de prazos e qualidade de serviços, 
garantem equidade, imparcialidade e responsabilidade aos actos administrativos; 

 A vigilância do cidadão não deve ter da parte da Administração Pública apenas uma atitude passiva 
mas deverá ser cada vez mais proactiva e facilitada através do desencadeamento automático de 
alertas (por mail, fax, telefone, SMS, via postal, etc.), sobre o cumprimento das várias fases dos 
processos. 

3 - Reclamação 
 A Administração Pública, apesar dos esforços de receptividade e audição dos cidadãos traduzidos 

nalgumas medidas concretas, como o “Livro Amarelo” e o Código do Procedimento Administrativo, não 
tem sabido valorizar como devia os relacionamentos com os cidadãos e as empresas: 
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 Devem-se criar sistemas de informação capazes de capturar e valorizar as críticas e sugestões dos 
cidadãos, dando-lhes encaminhamento consequente e gerador de qualidade e melhoria dos serviços 
públicos; 

 Deverá evitar-se o mero cumprimento de rituais de reclamação que não passam de falsas operações 
cosméticas de aparente receptividade do Estado; 

 Os cidadãos e os agentes económicos deverão perceber que as suas reclamações poderão ser 
geradoras de melhorias efectivas dos serviços públicos e devem ser estimulados para o exercício 
activo da cidadania. 

Uma nova cultura de gestão e serviço público na era digital 
 De um modo geral estes requisitos são hoje profundamente facilitados pela tecnologia, mas o seu 

sucesso passa necessariamente por uma nova atitude organizacional e novas formas de gestão mais 
centradas nos cidadãos e nos agentes económicos, enquanto clientes dos serviços públicos. 

 Estes requisitos gerais de Informação, Consulta e Reclamação podem-se constituir em processos 
relativamente autónomos, mas do ponto de vista do cidadão e das empresas eles devem ser 
contextualizados e complementares ao cumprimento efectivo e satisfatório dos processos básicos 
identificados neste trabalho. 

 Alguns dos processos ainda identificados neste estudo, como o pedido de “Certidões”, para os quais se 
perspectiva o desaparecimento futuro e a sua substituição progressiva por “toques a bases de dados” 
em back office, poderão traduzir-se em requisitos gerais dos verdadeiros processos básicos que 
satisfazem necessidades concretas. Uma Certidão poderá ser no futuro uma “fotografia” re-
materializada de uma fase ou da conclusão de um processo básico, que se deseja cada vez mais 
integralmente digital.
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Lista de  
Processos básicos 

dos cidadãos 
Saúde 

 Marcar consulta / intervenção em estabelecimento de saúde 

 Requisitar sinal de estacionamento para cidadãos com deficiência física 

Educação 
 Candidatar-se à colocação num estabelecimento do ensino superior 

Emprego e Segurança Social 
 Pagar contribuições para a Segurança Social 

 Solicitar apoio em situação de desemprego 

Veículos e condutores 
 Obter / renovar a Carta de Condução 

 Adquirir / Vender Automóvel 

Habitação 
 Adquirir / vender imóvel 

Identificação e Cidadania 
 Pedir / renovar o Bilhete de Identidade 

 Pedir a emissão de Passaporte 

 Adquirir nacionalidade portuguesa 

 Informar alteração de morada 

 Pedir certidão 

 Inscrever-se no Recenseamento Eleitoral 

 Votar 

 Reportar ocorrência ou denúncia de um crime 

 Pagar imposto 
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Processos Básicos do Cidadão
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Marcar Consulta em Estabelecimento de Saúde 
Este processo refere-se à capacidade de efectuar uma marcação de uma consulta médica num 
estabelecimento de Saúde.  
Nota: Consideraram-se apenas os Centros de Saúde e Hospitais. 

1 - Objectivos 
 Este é o processo cujo objectivo final é marcar consultas de saúde em estabelecimentos do Estado 

com vocação para a prestação deste tipo de cuidados. 

 Agilizar o Processo de marcação da consulta, sobretudo em zonas geográficas onde a distância 
percorrida pelos utentes do SNS até ao Centro de Saúde / Hospital é substancial 

 Agendar a consulta com o(a) médico(a). 

 Confirmar a consulta. 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Utente do Serviço Nacional de Saúde 

 
Administração Pública 
Estabelecimento de Saúde (Centro de Saúde/Hospital) 

3 - Características Principais 
Frequência 
A frequência deste processo é altamente dependente das necessidades individuais de cada cidadão pelo que não faz 
qualquer sentido observar o processo deste ponto de vista, mas sim do ponto de vista dos serviços, ou seja, numa óptica 
de volume. 

Deste ponto de vista falamos, e considerando o universo de hospitais (mais de uma centena no SNS), centros de saúde 
(362) e extensões de Saúde (1750) , falamos de muitas centenas de milhar de consultas por ano.  

Inputs  
Tipicamente no caso que estamos a analisar existem dois tipos de marcação de consulta que importa diferenciar, porque 
têm modelos de marcação distintos e inclusivamente se encontram em estágios de desenvolvimento tecnológico também 
distintos. 

Marcação de consulta no centro de saúde 

Nenhum requisito especial, para além da apresentação do cartão de inscrição no centro de saúde. 

Marcação de consulta em Hospital 

Não é efectuado pelo próprio utente mas sim pelo centro de saúde ou médico de família. No caso de 
o utente ser beneficiário de outro subsistema que não o SNS, poderá fazer a marcação da consulta directamente se 
estiver munido de documento de referência (carta ou outro) emitido pelo médico assistente. 

Outputs 
Não existem outros outputs que não seja a própria confirmação da consulta. 

No caso das consultas de hospital, a confirmação da data é enviada ao Centro de Saúde da área de residência. 
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Fontes de Informação Disponíveis 
Este é um processo altamente atomizado, cabendo a cada um dos organismos fornecer informação sobre o modus 
faciendi. 

Existem alguns centros de saúde que se encontram disponíveis em sites web, embora se note que por força de 
voluntarismo e não por existirem mecanismos padronizados de prestação de informação. 

O mesmo acontece relativamente a Hospitais. 

Nota-se muita falta de actualização destes sitios web, nomeadamente continua a ser prestada informação relativamente 
às tarifas aplicadas em Escudos. 

Não existem linhas telefónicas nacionais para as quais recorrer no sentido de ver prestadas informações relativamente a 
este processo. Existem números de cada um dos centros de saúde. 

Canais de Interacção Disponíveis 
A Marcação de uma consulta no centro de saúde pode ser executada por diversos canais, dependendo do próprio centro: 

Presencialmente (em 100% dos casos) 

Telefónicamente (na maioria se não em todos os casos). Embora seja possível marcar a consulta telefonicamente, este 
canal encontra-se normalmente limitado a duas horas do dia, provavelmente para optimizar a utilização de recursos 
administrativos do próprio centro, uma vez que não existe um centro de contacto nacional para este tipo de marcações. 

Por fax (em alguns dos casos analisados).  Neste casos não existem formulário próprios para este efeito, ficando do lado 
do utente a responsabilidade pela prestação de toda a informação necessária. 

Por eMail (em poucos casos), embora existam hospitais e centros de saúde que disponibilizam inclusivamente eMails 
distintos por especialidade. 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
O tempo que medeia entre a marcação da consulta e a efectivação da mesma é normalmente o aspecto mais referido 
como negativo. 

A percepção no entanto é de que não será tanto a marcação que consome este tempo mas sim todo o processamento a 
jusante:  

a confirmação de agenda do médico, 

a inclusão em fila de espera 

Custo 
O custo deste processo é, para o utente, é o custo da consulta, regulado por lei e que consiste numa taxa moderadora. 
Existe uma percepção de quase gratuicidade, uma vez que os termos de comparação são as clinicas e consultórios 
privados. 

Dificuldade 
Apesar de simplificado, o processo de marcação de consulta é percepcionado globalmente como potencial gerador de 
complexidade. Muitas das marcações presenciais são por ordem de chegada sem qualquer mecanismo de regulação de 
fila, o que provoca “entupimentos” matinais com guarda de lugar. 

A falta de alternativa à marcação presencial é factor de diminuição de qualidade do serviço prestado pelo atendimento, 
uma vez que provoca estrangulamentos no balcão. 

Outros Aspectos 
RIS (Rede Informação da Saúde), para marcações de consultas em Hospitais a partir dos centros de saúde. Embora seja 
uma rede interna de elevada qualidade e onde se fizeram elevados investimentos nos últimos anos, é ainda baixa a 
utilização para este fim, embora se encontrem integradas as aplicações dos centros de saúde (SINUS) e dos hospitais 
(SONHO) o que permitiria em teoria uma utilização transparente e eficiente destes módulos. 

5 - Síntese 
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Situação Actual 
A situação actual caracteriza-se essencialmente pela falta de um centro de contactos nacional (ou regional) que possibilite, 
entre outros serviços possíveis, a marcação de consultas a partir de casa: por telefone, internet ou outros canais. 

A complexidade não se encontra associada ao processo, mas à informação sobre o processo. A atomização da prestação 
deste tipo de serviço provoca alguma falta de uniformidade e desde logo dependência da prestação individual dos centros. 

Situação Desejável 
Por forma a diminuir aqueles que nos pareceram serem os pontos fracos deste processo, numa situação desejável 
existiriam centros de contactos nacionais ou regionais, que prestassem um conjunto de informações necessárias ao 
utente do SNS. 

Deveriam, do nosso ponto de vista, ser uniformizados os processos abandonando gradualmente a dependencia da 
prestação individual dos centros de saúde. 

Deveria ainda ser continuado o esforço de adopção da RIS (Rede de Informação da Saúde) no sentido de integrar os 
centros de saúde com os hospitais, e com os centros de contacto, permitindo respostas imediatas ao utente no momento 
da marcação sem necessidade de confirmações posteriores. 
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Requisitar Sinal de Estacionamento para 
Cidadãos com Deficiência Física  
Este processo refere-se à satisfação do pedido de sinal de estacionamento para cidadãos com 
deficiência física. 

1 - Objectivos 
 Este é o processo cujo objectivo final é dotar cidadãos que apresentam deficiências físicas, e que 

assim o requeiram, do local de estacionamento adequado à sua incapacidade. 

 Agilizar o processo de pedido de local de estacionamento para cidadãos com deficiência física. 

 Integrar os serviços e sucessivos pedidos necessários a completar o processo de pedido. 

 Disponibilizar informação suficiente e intelígivel para outros casos previstos na lei e insuficientemente 
divulgados (e.g. veículos ao serviço de cidadão com deficiência e não conduzidos pelo próprio). 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Cidadão com Deficiência 

Médico 

Terceiro (condutor do veículo ao serviço de cidadão com deficiência que não esteja habilitado a conduzir) 

 
Administração Pública 
Direcção Geral de Viação 

Câmara Municipal da área de residência do cidadão 

3 - Características Principais 
Frequência 
Atendendo à natureza do processo, e desde o ponto de vista do cidadão, este ocorre uma vez em cada cinco anos (prazo 
de validade dos disticos desde que não especificado de outra forma). 

De acordo com dados do SNRIPD, em estudo exaustivo elaborado entre 1993 e 1995, existem cerca de 900.000 
cidadãos que apresentam algum tipo de deficiência, o que configura um valor aproximado de 10% da população residente 
em Portugal Nacional. 

A DGV não publica no seu site dados referentes à frequência deste processo, nomeadamente quantos disticos foram 
pedidos e entregues, embora seja relativamente simples extrapolar a existência de alguns milhares destes pedidos 
efectuados todos os anos. 

Também parece relevante extrapolar uma métrica referente aos disticos não pedidos por falta de informação, 
nomeadamente no caso mais gritante, em que o familiar de um cidadão com deficiência poderá requerer o respectivo 
distico e posteriormente o local de estacionamento, mesmo não sendo o cidadão deficiente habilitado a conduzir. 
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Inputs  
Atendendo a que este processo pode ser decomposto em duas (minimo) interacções com a administração pública, 
optámos por separar os inputs e output dessas duas interacções -- pedido de distico à DGV, pedido de local de 
estacionamento à Câmara Municipal. 

Pedido de distico à DGV 

Requerimento de pedido do dístico dirigido ao Exmo. Sr. Director Geral de Viação (existem dois modelos, consoante o 
cidadão deficiente se encontre, ou não, habilitado a conduzir o veículo). 

Prova de Residência 

Bilhete de Identidade 

Livrete 

Título de Registo de Propriedade 

Atestado Médido (em conformidade com legislação complementar à portaria nº878/81) 

Pedido de Local de Estacionamento à Câmara Municipal * 

Formulário próprio (ou genérico 

Fotocópia do distico atribuído pela DGV e apresentação do original 

Declaração do Grau de incapacidade 

* este procedimento é sujeito a regulamentação municipal e pode variar muito de autarquia para autarquia, em alguns 
casos pode inclusivamente ser sujeito a uma decisão da assembleia municipal. 

Outputs 
Atendendo a que este processo pode ser decomposto em duas interacções com a administração pública, optámos por 
separar os inputs e output dessas duas interacções -- pedido de distico à DGV, pedido de local de estacionamento à 
Câmara Municipal. 

Pedido de distico à DGV 
Dístico identificador para o veículo  

Pedido de Local de Estacionamento à Câmara Municipal * 
Sinal de estacionamento reservado a deficiente 

Fontes de Informação Disponíveis 
Existe uma linha directa para cidadão com deficiência: 21 795 95 45 

Existem diversos sites com informação dos quais destacamos o do Secretariado Nacional para a Reabilitação e  
Integração de Pessoas com Deficiência: www.snripd.mts.gov.pt 

Importa referir a escassez de informação ao nível das autarquias, e da própria DGV que não fazem praticamente 
nenhuma referência nos seus Web sites a este tipo de procedimento, salvo honrosas excepções.  

Canais de Interacção Disponíveis 
O único canal disponível é o presencial junto da própria DGV e posteriormente junto das autarquias. Nalgumas autarquias 
é possível efectuar o download do requerimento necessário, embora seja necessária a entrega presencial. 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
Este é um processo que se decompõe em etapas sucessivas, distribuídas por organismos de administração pública 
distintos. 

Por se tratarem na segunda etapa – das autarquias locais – de procedimentos autárquicos não regulamentados a um 
nível geral, o tempo de aprovação pode variar imenso de autarquia para autarquia. 

A percepção é de que se trata de um processo moroso que pode consumir largos meses antes de se completar na 
totalidade. 
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Custo 
A dimensão custo não é excepcionalmente relevante. Os requerimentos são ou gratuitos, ou executados a taxas de valor 
residual. 

Dificuldade 
O processo requer a execução de um conjunto de etapas antes de se efectuar o primeiro pedido. Não é muitas vezes 
clara a indicação do grau de incapacidade mínimo para se ter direito ao lugar de estacionamento (60%). 

Requer repetição de passos burocráticos: 

Apresentação dos mesmos documentos duas vezes 

Precedência de actividades que nem sempre é conhecida do cidadão 

A obrigatoriedade actual relativamente ao canal presencial é inibidora, nomeadamente porque estamos a falar de 
cidadãos com dificuldades de mobilidade 

Outros Aspectos 
Claramente destaca-se neste processo a falta de comunicação entre organismos de administração pública (no caso, 
central e local). 

Acresce ainda tratar-se de um caso especial de cidadãos com deficiências aos quais é necessário garantir um canal 
adequado às limitações que apresentam. 

5 - Síntese 
Situação Actual 
Como se depreende da descrição efectuada nos pontos anteriores, este é um processo que apesar de relativamente 
simples no que respeita à tramitação a que obriga e à documentação que é necessária para o completar, apresenta 
bastantes deficiências sobretudo em três níveis elementares: 

Encontra-se distribuído por mais que uma entidade e sujeito a regulamentos autárquicos, portanto não normalizados. 

Sugere de forma imediata a inexistência nos dias de hoje de capacidade de coordenação de um mesmo processo entre 
diversos organismos da administração pública. 

São inexistentes canais complementares ao canal presencial que permita um acesso fácil do cidadão com deficiências 
aos serviços da administração pública. 

Situação Desejável 
Parece-nos que existem esforços que poderiam ser desenvolvidos, em face das três limitações principais do processo 
apresentadas, nas seguintes áreas: 

Ao nível do fluxo de trabalho (workflow) – tornando independente do ponto de inicio (DGV ou Autarquia) evitando 
precedências de tarefas irrelevantes para quem requisita o serviço. 

Ao nível das comunicações entre os organismos – para suportar essa independência, deverão existir mecanismos para 
despoletar um processo num organismo “externo” ao que inicia o processo, de forma transparente e sem modificações 
nos sistemas que suportam cada organismo 

Ao nível dos canais – disponibilizando outros canais complementares, como os centros de contacto electrónicos ou não 
(eMail, telefone, Web, Dispositivos móveis,...) e protocolando com os organismos a possibilidade de o processo poder 
desenrolar-se informalmente, obrigando à entrega dos formulários e documentos, apenas contra entrega dos dísticos e 
sinalização. 
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Candidatar a Colocação em Estabelecimento de 
Ensino Superior 
Este processo refere-se à candidatura de um aluno a um determinado estabelecimento de 
ensino superior que pretenda frequentar. 

Caracteriza-se apenas o processo de candidatura e não os processos de aferição de 
conhecimentos, pré requisitos à candidatura. 

1 - Objectivos 
 São os seguintes os objectivos deste processo: 

 Garantir uniformidade no acesso aos estabelecimentos de ensino do mesmo tipo 

 Garantir igualdade de oportunidades no acesso ao ensino 

 Facilitar o processo de candidatura ao aluno 

 Aproximar a linguagem utilizada da linguagem comum do aluno 

 Recolher de forma automática estatísticas que permitam recensear os alunos, cursos, e outra 
informação relevante 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Aluno ou representante 

 
Administração Pública 
Direcção Geral do Ensino Superior 

Estabelecimentos de Ensino 

3 - Características Principais 
Frequência 
A análise frequencista deste processo é mais relevante quando olhado do lado da sazonalidade (ocorre em períodos de 
tempo muito circunscritos o que provoca um estrangulamento nos serviços) e na óptica do volume (trata-se de milhares de 
candidaturas todos os anos.) 

Inputs  
No entanto os documentos a entregar não deverão andar longe de: 

Boletim de candidatura, devidamente preenchido, de modelo aprovado por despacho do director-geral do Ensino Superior; 

Fotocópia simples do bilhete de identidade; 

Documento comprovativo da titularidade do curso de ensino secundário e da respectiva classificação e das classificações 
obtidas nos exames nacionais do ensino secundário correspondentes às provas de ingresso exigidas para acesso aos 
pares estabelecimento/curso a que concorre. Para os estudantes titulares de um curso de ensino secundário organizado 
em dois ciclos de dois e um anos, o documento deve conter a classificação obtida em cada um dos ciclos (10.º, 11.º e 12.º 
anos de escolaridade); 

Documentos a entregar pelos candidatos às regras dos contingentes especiais.  

Modelo nº1546 exclusivo da INCM quando existam pré requisitos. 
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Outputs 
Documento de candidatura. 

De forma diferida será publicada a lista de candidatos aprovados para acesso ao ensino superior 

Fontes de Informação Disponíveis 
Existem múltiplas fontes de informação. Algumas universidades apostam fortemente na prestação de informação em 
linguagem acessível aos candidatos (ver UBI), embora inexistam canais de candidatura não presenciais. 

Também ao nível dos organismos públicos existem prestadores de informação com alguns utilitários desenvolvidos que 
facilitam a vida do candidato, como a DGESUP que desenvolveu um simulador de candidatura na Web, a que falta 
apenas o botão “Enviar Candidatura” para se tornar num modelo de candidatura na Web. 

Outros prestadores de informação: 

Múltiplas universidades e outros estabelecimentos de ensino 

Ministério de educação e organismos associados 

Infoforum 

Inúmeras associações da sociedade civil 

Algumas entidades/empresas ligadas à comercialização de bens para o ensino (editores, etc). 

Canais de Interacção Disponíveis 
As candidaturas a estabelecimentos de ensino são invariavelmente presenciais. 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
Uma vez que este é um processo circunscrito no tempo, esta dimensão é fixada e não pode variar pelo que não 
representa um obstáculo a que se complete o processo com sucesso. 

Custo 
A dimensão custo pode revestir-se de alguma complexidade uma vez que os estudantes, por via do unico canal de 
interacção disponível – o presencial, são obrigados a deslocações massivas para locais muitas vezes longíquos do seu 
próprio local de residência. 

Em tudo o mais que é necessário, existe uma percepção de quase gratuicidade dos serviços, e dos impressos que é 
necessário adquirir para formalizar o processo de candidatura. 

Dificuldade 
Esta é a dimensão que maiores dificuldades apresenta ao candidato. Em primeiro lugar o preenchimento dos formulários 
de candidatura com informação que não é de senso comum, como os códigos dos estabelecimentos de ensino, os 
códigos das licenciaturas, etc. 

Normalmente são fornecidos aos estudantes “Guias de Estudante” que compilam toda esta informação. 

Em segundo lugar a presença fisica que é requerida para formalizar a candidatura obriga a verdadeiros fenómenos 
migratórios de jovens candidatos, que são muitas vezes obrigados a permanecer em locais distantes da sua residência. 

Outros Aspectos 
Pela natureza dos cidadãos que iniciam este processo, jovens não habituados a relacionar-se com a administração 
pública, torna-se ainda mais premente a necessidade de existir uma preocupação com a linguagem a utilizar, no sentido 
de ser perceptível a todos os objectivos do processo e as sucessivas etapas que o compõem. 

5 - Síntese 
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Situação Actual 
Em termos de caracterização da situação actual do processo de candidatura ao ensino superior, pensamos que ele é já 
hoje suportado por um conjunto de iniciativas complementares – publicação de guias de estudante, anuncios nos jornais, 
imensa informação e ferramentas de apoio aos candidatos publicada na Internet, et. al. – subsistindo ainda um conjunto 
de problemas que carecem de alguma reflexão: 

Necessidade de presença fisica no acto de candidatura, por inexistência de canais não presenciais para efectivação do 
mesmo. 

Pedidos de informação e certidões passadas por outros estabelecimentos de ensino, e outras entidades da administração 
pública, com os quais não existe ligação. 

Incapacidade de criar mecanismos automáticos que permitam ao estudante ter acesso a, por exemplo, meios de acção 
social, sem existir a necessidade de pedidos em separado a outros organismos, com novas validações do mesmo teor e 
com recurso a tecnologias push de informação normalmente não acessível de forma imediata ao candidato. 

Situação Desejável 
Dando corpo a iniciativas que combatam os pontos fracos referidos anteriormente, e outras não referidas podemos 
apontar as seguintes: 

Investimento em canais não presenciais que permitam a candidatura online (de notar que esta ferramenta se encontra 
parcialmente desenvolvida no site da D.G. Ensino Superior, faltando o investimento apenas na sua capacidade 
transaccional) 

Investimento na rede da Educação que permita a ligação dos estabelecimentos de ensino, nomeadamente o secundário e 
o superior, entre si e aos organismos que tutelam o processo), tornando obsoletas as apresentações de declarações que 
já estão na posse do Estado desde o inicio 

Criar ferramentas de apoio ao estudante (SRM – Student Relationship Management ?!) que permitam identificar 
automaticamente situações de carência (financeira, alojamento, apoio pedagógico, etc.) e sugira mecanismos para suprir 
essas carencias no acto de candidatura. 

Aproveitamento deste momento para promover uma certificação digital de todos os estudantes que os acompanhe na sua 
vida académica e que possa ser ligada aos inumeros serviços que a esta comunidade são normalmente prestados. 
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Pagar Contribuições para a Segurança Social 
Este processo refere-se ao pagamento das contribuições para a segurança social no caso dos 
trabalhadores independentes, dos trabalhadores domésticos e das pessoas que não exercem 
actividade profissional ou a exercem sem enquadramento obrigatório 

1 - Objectivos 
 Pagar mensalmente as contribuições à Segurança Social do trabalho independente, do serviço 

doméstico e das situações de inscrição facultativa 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Interveniente 1  

Cidadão  : 

Trabalhador independente 

Trabalhador doméstico 

Pessoas que não exerçam actividade profissional ou a exerçam sem enquadramento obrigatório 

 
Administração Pública 
Interveniente 1  

IGFSS - Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 

Interveniente 2 

IIES - Instituto de Informática e Estatística da Solidariedade 

Interveniente 3 

ISSS - Instituto de Solidariedade e Segurança Social 

3 - Características Principais 
Frequência 

 
Inputs  
Impresso Modelo RV 100001 – DGSSS (existe para download) 
Refere-se ao requerimento de inscrição/enquadramento através do qual é definida a prestação contributiva 

Impresso Modelo RC 3001/2001 – DGSSS (existe para download) 
Refere-se ao requerimento de isenção de pagamento de contribuições e de alteração de elementos. 

Impresso Modelo RV 1009/01 – DGSSS (existe para download) 
Refere-se à declaração de Início de Actividade e Vínculo Profissional a Nova Entidade Empregadora, aplicável também 
aos trabalhadores domésticos 

Impresso Modelo RV 1007/2002 – DGSSS (existe para download) 
Refere-se ao requerimento de Inscrição/Enquadramento e Alteração de Elementos no âmbito do seguro social voluntário 
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Outputs 
Prova de pagamento 

Recibo de pagamento 

O pagamento pode ser efectuado por Multibanco 

Anualmente a Segurança Social envia a cada contribuinte uma carta com o extracto dos pagamentos efectuados durante 
o ano. 

Fontes de Informação Disponíveis 
Há um site da Segurança Social que integra toda a informação sobre contribuições num único ponto de acesso: 
www.seg-social.pt 

Lojas do Cidadão (não se pode efectuar pagamentos ) 

Canais de Interacção Disponíveis 
Presencial –Lojas do Cidadão 

Podem efectuar-se pagamentos pelo Multibanco ou nos vários balcões dos Centros Distritais de Segurança Social 
No Multibanco procede-se da seguinte maneira: 
Pagamentos 
Outros pagamentos 
Segurança social 
Opção de escolha entre independente, domésticas ou seguro social voluntário 
Nº de beneficiário 
Mês 
Confirmar 
O montante a pagar aparece automaticamente 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
Os pagamentos efectuados por multibanco consomem o tempo de uma normal operação bancária via ATM. 

Os pagamentos efectuados de forma presencial podem ser temporalmente onerados pela formação de filas de espera 
nos postos de atendimento mais congestionados. 

O ritmo de processamento de dados não é territorialmente uniforme, dando origem a atrasos que podem ir até vários 
meses e que afectam os prazos de processamento das prestações sociais. 

Custo 
Os impressos são fornecidos gratuitamente. 

Dificuldade 
As instruções para o pagamento são acessíveis tanto no Multibanco como nos impressos. 

Outros Aspectos 
O pagamento das contribuições deve ser efectuado: 

mensalmente, de 1 a 15 do mês seguinte àquele a que as mesmas dizem respeito; 

no serviço Multibanco ou nas tesourarias dos serviços da Segurança Social. 

5 - Síntese 
Situação Actual 
O pagamento de contribuições para a Segurança Social é já possível por via não presencial, de forma expedita e não 
burocrática. A opção pelo pagamento por via presencial é sempre possível, como maiores custos de tempo e demora no 
processamento de dados e eventual pagamento de  prestações sociais. 
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Situação Desejável 
Possibilitar o pagamento através da internet, através de um formulário semelhante ao do Multibanco ou de um pagamento 
de serviços normal. 
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Solicitar apoio em situações de desemprego  
Este processo refere-se ao pedido de  um trabalhador, que se encontra numa situação de 
inexistência total e involuntária de emprego, de vários tipos de apoio para compensar a falta de 
remuneração ou de redução determinada pela aceitação de trabalho a tempo parcial e promover 
a criação de emprego .  

1 - Objectivos 
 Obtenção de prestações de desemprego 

 Subsídio de Desemprego 

 Subsídio Social de Desemprego 

 Subsídio de Desemprego Parcial 

 Obtenção de Apoios: 

 Pedido de Emprego 

 Formação Profissional remunerada 

 Estágios 

 Apoio à criação do próprio emprego 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Cidadão 

 
Administração Pública 
Centro Regional de Segurança Social pelo qual o cidadão é abrangido 

Centro de Emprego da sua área de residência 

Inspecção Geral do Trabalho 

Imprensa Nacional Casa da Moeda 

3 - Características Principais 
Frequência 
Sempre que um beneficiário activo da segurança social, abrangido pelas condições de atribuição, se encontra em 
situação de desemprego involuntário e reuna as condições de atribuição das prestações de desemprego. 

Segundo o relatório “Séries Estatísticas da Segurança Social –2001/2002”: 

Total de Beneficiários com prestações de desemprego em Junho de 2002: 190 858 

Total de Requerimentos de prestações deferidos de Subsídio de Desemprego e de Subsídio Social de Desemprego Inicial 
em 2001: 146 653  

Segundo o IEFP, ao longo do ano 2001 registaram-se, nos Centros de Emprego do Continente, 424760 pedidos de 
emprego, a grande maioria dos quais desempregados (404278), representando 95,2% do total.  
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Inputs  
Bilhete de Identidade 

Cartão de Contribuinte 

Cartão da Segurança Social 

Declaração da entidade empregadora, em impresso de modelo exclusivo da Imprensa Nacional – Casa da Moeda 
(modelo 346), comprovativa da situação de desemprego e da data referente à última remuneração 

Declaração do Centro de Emprego comprovativa da capacidade e disponibilidade do beneficiário para o trabalho 

Requerimento para prestações de desemprego – Mod.RP5000/2000 – DGSSS (disponível para download) 

Outputs 
Declaração do Centro de Emprego comprovativa da capacidade e disponibilidade do beneficiário para o trabalho (input na 
Segurança Social) 

Documento comprovativo da entrega de documentos na Segurança Social 

Fontes de Informação Disponíveis 
Segurança Social (presencial e em http://193.126.192.196/left.asp?03.07.01.04 ) 

Centro de Emprego e Formação profissional (www.iefp.pt) 

Canais de Interacção Disponíveis 
Segurança Social (presencial) 

Centro de Emprego e Formação profissional (presencial) 

Instituto Nacional – Casa da Moeda (para compra do formulário) 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
O cidadão dispõe de um prazo de 90 dias para requerer as prestações de desemprego. Tendo que se dirigir a dois locais, 
perderá algumas horas em filas de espera. 

A segurança social tem atrasos de vários meses até iniciar o efectivo pagamento destas prestações. 

Custo 
O cidadão tem de adquirir dois formulários cujo custo não é percepcionado como muito elevado. 

Dificuldade 
O cidadão tem de se dirigir a duas instituições que podem ter filas de espera consideráveis e esperar bastante tempo pelo 
início do apoio. 

Outros Aspectos 
Na impossibilidade ou recusa da entidade empregadora, de entregar ao trabalhador a declaração, compete à Inspecção 
Geral do Trabalho  emiti-la, no prazo máximo de 30 dias a partir do pedido do interessado. 

As prestação de desemprego devem ser requeridas no prazo de 90 dias seguidos  a contar do desemprego. 

5 - Síntese 
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Situação Actual 
O cidadão tem de se dirigir a duas entidades distintas presencialmente e pode ser um processo moroso. 

Primeiro tem de se dirigir ao Centro de Emprego da sua área de residência com uma declaração num modelo específico 
do Instituto Nacional – Casa da Moeda preenchido pela entidade que era sua empregadora por forma a obter uma 
declaração do Centro de Emprego comprovativa da disponibilidade do beneficiário para o trabalho.  

De seguida tem de se dirigir à Segurança Social que abrange o trabalhador ou a sua área de residência, onde tem 
novamente de adquirir um formulário e preenchê-lo e entregá-lo juntamente com a restante documentação.  

Terá de aguardar que a Segurança Social lhe comunique se o seu pedido foi aceite ou não. A resposta poderá demorar 
vários meses o que se torna bastante crítico tratando-se de uma situação em que o cidadão pode necessitar com urgência 
destes apoios. 

Situação Desejável 
O cidadão não ter de se dirigir a duas entidades distintas mas estas comunicarem entre si. 

O cidadão não ter de entregar formulários com informação que a Administração Pública já detém. 

O cidadão não ter de esperar em média de 4 a 5 meses até receber a prestação a que tem direito. 
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Obter/Renovar Carta de Condução 
Este processo refere-se à obtenção/renovação de carta de condução. 

1 - Objectivos 
 Obter Carta de Condução 

 Revalidar Carta de Condução 

 Substituir Carta de Condução 

 Segunda Via da Carta de Condução 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Cidadão 

Escolas de Condução 

Centros de Exame Privados 

 
Administração Pública 
Direcção Geral de Viação (DGV) 

Lojas do Cidadão 

Postos de Atendimento ao Cidadão (PAC’s) 

Centros de Exame 

3 - Características Principais 
Frequência 
Quando tira a carta pela primeira vez 

Quando substitui a carta por alteração de elementos 

Quando revalida a carta (consoante o estado de saúde mas normalmente, aos 65 anos, 70 anos e a partir deste idade de 
dois em dois anos; para carta de pesados, aos 40 anos, 45 anos e a partir desta idade de dois em dois anos)  

A DGV em 2000 emitiu 251504 cartas de condução. 
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Inputs  
Obtenção carta de condução (Exame de condução da categoria B+E) 

Impressos modelo 1403 e 1403-A a entregar no Serviço Regional da DGV da área de residência do requerente; 

Duas fotografias (tipo passe) actuais e de fundo liso; 

Fotocópia do B.I e exibição do original; 

Fotocópia da carta de condução e exibição do original (no caso do cidadão ter carta estrangeira); 

Atestado médico; 

Fotocópia dos documentos do veículo e do reboque que vão ser utilizados na prova prática (se o veículo do exame for 
próprio); 

Taxa de €19.95 para exame e €19.95 para carta de condução com o novo averbamento. 

Revalidação 

Impressos mod. 1403 e 1403-A, devidamente preenchidos e assinados, a entregar em qualquer Serviço Regional da 
DGV; 

2 fotografias (tipo passe) actuais, a cores e de fundo liso; 

fotocópia BI e exibir o original; 

fotocópia da carta de condução e exibir o original; 

Atestado médico; 

Execução nos 6 meses que antecedem o termo da validade da carta, o qual ocorre nas datas em que os titulares 
perfaçam as seguintes idades: 

Condutores de veículos das categorias A, B e B+E e da sub-categoria A1: 65, 70 e, posteriormente, de 2 em 2 anos. 

Condutores de veículos das categorias D e D+E: 40, 45, 50, 55, 60 e 65 anos. 

Taxa de €19.95 ou €9,98 (para idade igual ou superior a 70 anos) 

Substituição de carta de condução por alteração de elementos 

Impressos mod. 1403 e 1403-A, devidamente preenchidos e assinados, a entregar em qualquer Serviço Regional da 
DGV; 

2 fotografias (tipo passe) actuais, a cores e de fundo liso; 

fotocópia BI e exibir o original; 

fotocópia da carta de condução e exibir o original; 

Taxa de €19.95 (para emissão da carta, excepto para mudança de residência que é gratuita). 

 

Segunda via por extravio, furto ou roubo 

Impressos mod. 1403 e 1403-A, devidamente preenchidos e assinados, a entregar em qualquer Serviço Regional da 
DGV; 

2 fotografias (tipo passe) actuais, a cores e de fundo liso; 

Declaração modelo 84 da DGV; 

Taxa de €19.95 

Outputs 
Guia de substituição da carta 

Carta de Condução 

Fontes de Informação Disponíveis 
http://www.dgv.pt/dgv/index.asp 

DGV - Centro de Atendimento Telefónico – Call Center – Tel: 21 724 20 20 – das 9.00 às 18.00  
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Canais de Interacção Disponíveis 
DGV – das 9.00 às 15.30 

Lojas do Cidadão – das 8.30 às 19.30; sábados das 9.30 às 15.30 (só para revalidação/substituição) 

PAC’s – horário da Câmara ou do posto de CTT onde se encontra o PAC (só para revalidação/substituição) 

http://www.dgv.pt/formularios/formularios.asp - para download de formulários 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
No caso de obtenção de carta, a disponibilidade para marcação de exame é outro factor influente. O centro de exame 
após a recepção do processo tem um prazo de 15 dias para marcar a prova. Terminado o exame, com aprovação, o 
centro de exame remete o relatório de exame ao serviço de viação da sua área, no prazo de dois dias úteis, necessário à 
emissão da respectiva carta de condução. Os serviços de viação que não possam imediatamente proceder à entrega da 
carta de condução, validam a licença de aprendizagem do novo condutor como guia de substituição da carta, até à 
entrega desta. 

Nos outros casos, a Guia é entregue no momento e tem um carimbo com a validade de 60 dias. A carta de condução é 
enviada por correio durante este período. 

Custo 
Impresso 1403 – 0,25€ 

Impresso 1403 A – 0,15 € 

Taxa – 19.95 €  

A partir dos 70 anos o valor da taxa é de 9,95€  

Dificuldade 

Não é difícil mas os serviços da DGV de atendimento ao público possuem 
filas de espera bastante longas. 
Outros Aspectos 

5 - Síntese 
Situação Actual 
Tem-se assistido a um acréscimo constante do número de cidadãos que pretendem obter a carta de condução. No caso 
de obtenção de carta de condução, passaram a existir centros de exame privados para acelerar o processo.  

Finda a instrução de condução as escolas de condução remetem o processo de exame aos serviços competentes da 
DGV ou do centro de exame escolhido. Os centros de exame enviam aos serviços competentes da DGV, da sua área, 
lista dos candidatos a exame cujas provas se encontram marcadas, com pelo menos sete dias úteis de antecedência 
sobre a sua realização.  

Situação Desejável 
É um dos muitos documentos em que seria desejável que o cidadão não necessitasse de se dirigir a mais uma entidade 
específica por alteração de elementos (ex: alteração de morada). 

Seria também desejável que o cidadão não necessitasse de recorrer ao atendimento público presencial da DGV e passar 
por tanto tempo de espera, apesar do esforço válido desta entidade em estar presente nas Lojas do Cidadão e PAC’s. 

Caminhar para um documento único, em que um dos elementos é a carta. 

Diversificar postos de atendimento e recolha electrónica de fotografia e assinatura. 
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Adquirir ou Vender Automóvel 
Proceder à aquisição ou venda de viatura automóvel.  

1 – Objectivos 
 Efectuar a respectiva alteração do Registo de Título de Propriedade; 

 Adquirir o selo municipal de circulação automóvel; 

 Segurar a viatura adquirida, no caso do comprador, e cancelar a apólice de seguro, no caso do 
vendedor ; 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Empresas 

Cidadãos 

 
Administração Pública 
Conservatórias do Registo Automóvel (Direcção Geral dos Registos e Notariado) 

Repartição de Finanças (Direcção Geral dos Impostos) 

3 - Características Principais 
Frequência 
Segundo dados disponibilizados na internet pelo Gabinete de Planeamento e Política Legislativa (GPLP), em 2000 foram 
pedidas cerca de: 

542.000 primeiras inscrições; 

122.000 alterações de nome ou residência; 

518.000 primeiras transferências; 

880.000 segundas ou outras transferências. 

Inputs  
No caso de aquisição de viatura: 
Mod. 1 das Conservatórias do Registo Automóvel (DGRN). 
No caso de venda: 
Mod. 2 das Conservatórias do Registo Automóvel (DGRN). 
Compra do selo municipal numa das entidades revendedoras. 
Obtenção da carta verde da seguradora.  

Outputs 
Emissão de Título de Registo de Propriedade 
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Fontes de Informação Disponíveis 
Linhas telefónicas das Conservatórias do Registo Automóvel; 

Linhas telefónicas das Lojas do Cidadão; 

www.dgrn.mj.pt ou www.dgv.pt; 

Infocid.  

Canais de Interacção Disponíveis 
Presencial nas Conservatórias do Registo Automóvel; 

Correio; 

Fax; 

Telefone. 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
Dependendo da Conservatória onde se proceda ao registo o tempo previsto pode atingir os 45 dias. 

Custo 
Os formulários para pedido de registo são gratuitos. 

Os emolumentos a considerar para o registo de propriedade são  55 €. 

O valor a suportar para aquisição do selo municipal depende do ano de matrícula e da cilindrada do veículo em causa. 

Dificuldade 
Várias etapas e necessidades de contacto com várias entidades da administração pública. 

Outros Aspectos 

 

5 - Síntese 
Situação Actual 
Mais do que um contacto com a Administração Pública para realização de um acto simples. 

Situação Desejável 
Ponto único de contacto tornando transparente ao utente a complexidade do processo. Avançar com o projecto do 
documento único automóvel que já está em curso. 
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Adquirir / Vender imóvel 
Este processo refere-se ao processo de aquisição de imóvel. Pela sua frequência, o processo 
reflecte as situações em que a aquisição é efectuada com recurso ao crédito bancário. 

1 - Objectivos 
 Elaboração de um contrato-promessa de compra e venda. 

 Celebração de escritura pública outorgada pelas partes perante o notário. 

 Actualização da titularidade no Registo Predial. 

 Actualização da Matriz Predial. 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Cidadão – comprador e vendedor 

Empresa  – comprador e vendedor 

Instituição de crédito (eventual) 

Imobiliárias 

Solicitadores 

 
Administração Pública 
Cartório Notarial que celebra a escritura. 

Conservatória do Registo Predial onde é solicitado o registo. 

Repartição de Finanças para pagamento de sisa e actualização da matriz predial. 

3 - Características Principais 
Frequência 
Segundo dados disponibilizados na internet pelo Gabinete de Planeamento e Política Legislativa (GPLP), em 2000 foram 
pedidos cerca de 650.000 registos de aquisição e cerca de 280.000 registos de hipoteca. 
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Inputs 
O processo tem três fases principiais, pelo que são identificados os inputs de cada umas dessas fases: 

Realização do Contrato de Promessa Compra e Venda 

Bilhete de Identidade e nº fiscal de contribuinte do comprador e do vendedor ou seus procuradores. 

Contrato de promessa compra e venda. 

Pedido de autenticação do contrato de promessa compra e venda. 

Pedido de liquidação da Sisa. 

Pedido de licença de construção ou habitação. 

Formulário de pedido de registo predial, para obtenção dos registos provisórios. 

Formulário de pedido de certidão do registo predial, para obtenção de certidão dos registos provisórios, após a sua 
realização. 

Realização da Escritura 

Bilhete de Identidade e nº fiscal de contribuinte do comprador e do vendedor ou seus procuradores. 

Distrate do cancelamento de hipoteca (ou seja, nas situações em que o vendedor recorreu ao crédito bancário, constitui a 
prova de que foi realizado o cancelamento da hipoteca em momento prévio ao da realização da escritura). 

Certidão do registo provisório da venda e da nova hipoteca. 

Caderneta Predial. 

Comprovativo da licença de construção ou habitação emitida pela Câmara Municipal. 

Documento comprovativo do pagamento ou isenção de sisa emitido pela Repartição de Finanças. 

Pedido de Registo após realização da escritura 

Formulário de pedido de registo predial, para conversão dos registos provisórios a definitivos, já disponível na internet. 

Certidão da Escritura de Compra e Venda; 

Cópia autenticada do contrato estabelecido com a Instituição Bancária. 

Outputs 
O processo tem três fases principiais, pelo que são identificados os outputs de cada umas dessas fases, que na prática 
serão os inputs da fase seguinte: 

Realização do Contrato de Promessa Compra e Venda 

Autenticação do contrato de promessa compra e venda pelo Notário. 

Certidão dos registos provisórios. 

Comprovativo da licença de construção ou habitação emitida pela Câmara Municipal. 

Documento comprovativo do pagamento ou isenção de sisa emitido pela Repartição de Finanças. 

Realização da Escritura 

Certidão da escritura pública. 

Pedido de Registo após realização da escritura 

Certidão dos novos registos que reflectem a titularidade do novo proprietário e a hipoteca a favor da Instituição bancária. 

Caderneta predial actualizada. 

Fontes de Informação Disponíveis 
www.infocid.pt ou www.dgci.min-financas.pt  ou www.dgrn.mj.pt 

Lojas do Cidadão 

Câmaras Municipais 

Presenciais: organismos envolvidos ou outros com acesso às fontes de informação  
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Canais de Interacção Disponíveis 
À excepção dos pedidos de certidão, os canais de interacção disponíveis são presencias, em cada um dos organismos 
intervenientes nas diversas fases do processo. 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
Processo moroso, quer pela sua complexidade, quer pelas interdependências que cria entre os diversos inputs e outputs 
necessários em cada fase. 

Não existem dados oficiais sobre os tempos médios que poderão estar associados a um processo de aquisição de imóvel. 
Empiricamente poderá dizer-se que no mínimo é um processo que demora cerca de três meses.  

Custo 
Reconhecimento das assinaturas do contrato de promessa compra e venda: 11€ por cada assinatura, ou seja no mínimo 
22€. 

Distrate ou cancelamento da hipoteca: 80% do valor inicial do acto (no mínimo será 108€). 

Registos provisórios: 125€ para o registo de aquisição, 135€ para o registo da hipoteca. 

Certidões relativas aos registos provisórios: 33€. 

A sisa depende do valor patrimonial do imóvel conforme tabela em vigor. No limite poderá ascender a 6% do valor 
patrimonial. 

Escritura: 175€  para a aquisição, aos quais poderão acrescer 122€ caso seja com hipoteca. A estes montantes acresce 
também ainda o pagamento de imposto de selo conforme tabela em vigor; o imposto de selo depende também do valor 
patrimonial do prédio. 

Registos definitivos: 125€ para o registo de aquisição, 135€ para o registo da hipoteca 

Certidões relativas aos registos definitivos: 33€. 

Não entrando em linha de conta com a sisa e o imposto de selo que são variáveis, e considerando a hipoteca, no mínimo 
o custo será de 1.013€. 

Dificuldade 
Processo múltiplo com encadeamento de processos (uns dependem dos outros). Estando envolvidos diferentes 
organismos do estado, é o utente quem tem a responsabilidade de encaminhar o processo entre os mesmos. 

Outros Aspectos 

 

5 - Síntese 
Situação Actual 
Muitos passos e muitas  entidades não conectadas em que o cidadão garante o encaminhamento dos documentos. 

Situação Desejável 
Existência de um único ponto de contacto para o utente, tornando transparente para o cidadão toda a complexidade do 
processo.  
Criação do Cadastro Predial enquanto base de dados central e disponível a todos os organismos intervenientes, que 
permitiria consolidar toda a informação respeitante aos prédios: dados para fins tributários, dados respeitantes à 
caracterização do prédio e dados relativos à propriedade. 

Os diferentes organismos consultavam a informação e actualizariam os dados que têm responsabilidade de gerir. Esta 
alteração tornaria o processo mais célere na medida em que poderiam ser eliminadas as etapas de deslocação a cada 
uma das entidades envolvidas. 
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Pedir /renovar Bilhete de Identidade 
Este processo refere-se à obtenção de documento de identificação pessoal. 

 

1 - Objectivos 
 Identificação do cidadão em Portugal e nos países da União Europeia 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Cidadão 

 
Administração Pública 
Direcção Geral dos Registos e Notariado  (Serviço de Identificação Civil) 

3 - Características Principais 
Frequência 
O Bilhete de Identidade é válido durante 5 ou 10 anos, conforme tenha sido emitido antes ou depois de o titular atingir 35 
anos. Depois de o seu titular perfazer 55 anos, é vitalício. 

Inputs  
Fotografia, impressão digital e nalguns casos certidões. 

Outputs 
Bilhete de identidade 

Fontes de Informação Disponíveis 
Infocid 

DGRN 

Lojas do Cidadão  

PAC’s 

Canais de Interacção Disponíveis 
Só presencial, centralizada nos postos emissores, a saber: 

Serviços de Identificação Civil de Lisboa, Porto, Coimbra. 

Conservatórias de Registo Civil competentes  

Lojas do Cidadão 

Consulados 

4 - Análise Crítica 
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Tempo 
Não excessivo no território nacional. 

Demasiado lento para emigrantes no estrangeiro. 

Custo 
Total de 6,5 euros 

Dificuldade 
Exige atendimento presencial e moroso e tem carga burocrática elevada 

Outros Aspectos 
Falta de segurança e fiabilidade do sistema actual 

5 - Síntese 
Situação Actual 
Exige a presença do cidadão e a recolha de documentos avulso que a administração já detém. 

Situação Desejável 
Abolição da entrega de certidões através de interacção automática com o sistema do Registo Civil. 

Diversificação dos postos de atendimento e recolha electrónica de fotografia, impressão digital e assinatura. 

Seguir as indicações da União Europeia” sobre a criação de um documento de identificação digital previsto no Plano de 
Acção eEurope 2002” 
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Pedir Emissão de Passaporte 
Este processo refere-se à emissão de passaporte, que “ é um documento de viagem individual, 
que permite ao seu titular a entrada e saída do território nacional, bem como do território de 
outros Estados que o reconheçam para esse efeito”, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 
198.º da Constituição da República Portuguesa 

1 - Objectivos 
 Emissão de Passaporte 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Cidadão 

 
Administração Pública 
Governo Civil - Serviço de passaportes 

Governo Civil – Loja do Cidadão 

INCM – Instituto Nacional da Casa da Moeda (venda de impressos) 

Governos Regionais - através do secretário regional competente, nos termos das respectivas leis orgânicas 

Autoridades consulares portuguesas  - designadas por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros 

3 - Características Principais 
Frequência 
Sempre que necessitar de passaporte para viajar e não possuir passaporte válido: 

Dos 5 aos 24 anos, o passaporte tem uma validade de 5 anos 

Dos 25 anos em diante, o passaporte tem uma validade de 10 anos 
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Inputs  
PASSAPORTES PARA MAIORES DE 18 ANOS 
Documentos necessários:  

Bilhete de Identidade actualizado.  

Uma fotografia tipo passe, actualizada (com menos de 1 ano) a cores. 

Formulário mod. 1666, da INCM, devidamente preenchido, sendo a assinatura efectuada na zona identificada e na 
presença do funcionário. 

Passaporte anterior, mesmo que caducado. 

O formulário mod.1666 da INCM poderá ser obtido no Governo Civil ou na Imprensa Nacional Casa da Moeda. Poderá 
também optar por efectuar o preenchimento directamente no site da INCM. 

 

PASSAPORTES PARA MENORES DE 18 ANOS, INTERDITOS OU INABILITADOS: 
Documentos necessários:  

Bilhete de Identidade actualizado do menor, interdito ou inabilitado ou, no caso de menores de 10 anos, certidão do 
assento de nascimento ou Bilhete de Identidade.  

Uma fotografia do menor, interdito ou inabilitado, tipo passe e actualizada. 

Formulário mod. 1666, da INCM, devidamente preenchido, por quem exerce o poder paternal, a tutela ou a curatela, que 
se deverá identificar no formulário como representante. 

Bilhete de identidade do representante. 

Documento comprovativo do exercício do poder paternal, tutela ou curatela, quando regulada judicialmente. 

Passaporte anterior, mesmo que caducado. 

O formulário mod.1666 da INCM poderá ser obtido no Governo Civil ou na Imprensa Nacional Casa da Moeda. Poderá 
também optar por efectuar o preenchimento directamente no site da INCM. 

Outputs 
Passaporte 

Fontes de Informação Disponíveis 
Governo Civil (presencial; via mail ) 

Lojas do Cidadão (presencial) 

Sites dos governos civis: http://www.gov-civil-XXX.pt em que XXX será o nome da cidade do governo civil que pretende 

Canais de Interacção Disponíveis 
Governo Civil 

Lojas do Cidadão (INCM e Governo Civil) 

Imprensa Nacional Casa da Moeda – para obtenção do formulário mod. 1666 

http://www.incm.pt/index.html - para efectuar o preenchimento directamente no site da INCM 

4 - Análise Crítica 
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Tempo 
PRAZO DE EMISSÃO 
O prazo de emissão de passaportes é variado, mas para um prazo mais curto o custo é maior (ver secção custo): 

24 Horas 

3 dias úteis 

8 dias úteis 

Loja do Cidadão 
A Loja do Cidadão apenas aceita os formulários para emissão de passaportes, sendo que, não há emissão de 
passaportes em 24 horas, os prazos são de 3 a 8 duas úteis. 

Custo 
O prazo de emissão de passaportes, varia entre as 24 horas e os 8 dias úteis, tendo como custos: 

24 Horas.............50,87 € 
3 dias úteis.........43,39 €  
8 dias úteis.........33,42 € 

No cálculo destes custos, considerou-se: 

Taxa de urgência (para 3 dias) – 9,97 € 

Taxa Despacho – 0,75 € 

Impresso Passaporte – 4,24 € 

Taxa Emissão – 22,44 € 

Taxa Soc. Social – 5,99 € 

Acrescem portes de correio quando solicitado o envio por essa via. 

Dificuldade 
O formulário é de fácil preenchimento já que consiste numa mera cópia do BI. 

Se for uma situação normal e não for num pico de trabalho do governo civil onde o cidadão se dirige, os prazos são 
normalmente respeitados. 

Numa altura de pico de trabalho, o cidadão para conseguir o cumprimento dos prazos tem de contornar a situação 
dirigindo-se, por exemplo, a um Governo Civil de outra cidade que tenha menos pedidos. 

Outros Aspectos 

 

5 - Síntese 
Situação Actual 
Exige a presença do cidadão e a recolha de documentos que a administração pública já detém. 

Situação Desejável 
Abolição da entrega de certidões através da interacção automática com o sistema do registo civil. 

Diversificação dos postos de atendimento e recolha electrónica de fotografia e assinatura. 
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Adquirir Nacionalidade Portuguesa  
Este processo refere-se à aquisição de Nacionalidade Portuguesa 

1 - Objectivos 
 Adquirir nacionalidade portuguesa 

 Por efeito da vontade  

 Mediante declaração, no caso de filhos menores ou incapazes de pai ou mãe que adquira a 
nacionalidade portuguesa;  

 Através do casamento, no caso de estrangeiro casado há mais de três anos com cidadão português 
se, durante o matrimónio declarar que quer adquirir a nacionalidade portuguesa em qualquer 
Conservatória do Registo Civil;;  

 Após a aquisição da capacidade, no caso do cidadão que tenha perdido a nacionalidade portuguesa 
por efeito de declaração prestada durante a sua incapacidade, devendo declarar que quer readquirir a 
nacionalidade portuguesa.  

 Através da naturalização. Para tal, tem que ter 18 anos completos, residir legalmente em Portugal há 6 
anos se for originário de um País de Língua Oficial Portuguesa, ou 10 anos, se for originário de outro 
país, conhecer suficientemente a língua portuguesa, comprovar a existência de uma ligação efectiva à 
comunidade nacional, ter idoneidade cívica e possuir capacidade para assegurar a sua subsistência.  
Se preencher estas condições poderá solicitar, por requerimento ao Ministro da Administração Interna, 
a sua naturalização ou então, apresentar a petição, no caso de residir no estrangeiro, aos serviços 
consulares portugueses da área da sua residência.  

 Por via da adopção. O adoptado por nacional português adquire por presunção legal ou por petição, a 
nacionalidade portuguesa (declarando que querem ser portugueses em qualquer Conservatória do 
Registo Civil). 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Cidadão 

 
Administração Pública 
Conservatória do Registo Civil 

Serviços Consulares  

Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (quando adquirir nacionalidade por naturalização) 

Conservatória dos Registos Centrais  

3 - Características Principais 
Frequência 
 Quando o cidadão desejar adquirir ou reaver a nacionalidade portuguesa  
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Inputs  
NOTA: Como existem 12 casos diferentes em que diferem os documentos necessários, apresenta-se os inputs requeridos 
no caso de Naturalização, um dos casos que exige mais inputs. Para uma informação mais específica de cada caso 
consultar o site da Conservatória dos Registos Centrais: 
http://www.dgrn.mj.pt/regcentrais/nacion/frame_rcnacion.htm?certif_nacion.htm  

Todos os documentos deverão ser originais ou fotocópias autenticadas. Em caso de total impossibilidade de apresentação 
de documentos do país de origem é necessária a apresentação da declaração emitida pela entidade consular respectiva a 
justificar o respectivo facto. 

Requerimento ao Ministro da Administração Interna, com reconhecimento presencial da assinatura. O requerimento deve 
conter o nome completo , data de nascimento, estado civil, naturalidade, filiação, nacionalidade, residência actual do 
requerente, actividade que exerce e os motivos pelos quais deseja naturalizar-se, bem como outros dados relevantes para 
a apreciação do pedido. O SEF possui um modelo impresso gratuito que basta preencher. 

Fotocópia do Bilhete de Identidade de cidadão estrangeiro 

Certidão de Nascimento emitida há menos de 6 meses e confirmada pelo consulado de Portugal do país de origem, 
acompanhada da respectiva tradução, a qual poderá ser feita por notário português, pelo consulado português no país 
onde o documento foi passado ou pelo consulado desse país em Portugal. 

Documento comprovativo dos meios próprios de subsistência  

Declaração da Segurança Social comprovativa da inscrição naquele organismo 

Certificado do registo criminal, passado pelos serviços competentes portugueses e emitidos há menos de três meses. 

Certificado do registo criminal, passado pelos serviços competentes do país de origem, emitidos há menos de três meses 
e confirmado pelo consulado de Portugal naquele país e acompanhado da respectiva tradução. No caso de não haver 
lugar à emissão de tal documento deverá juntar declaração nesse sentido emitida pela entidade competente. 

Documento que prove ter, segundo a sua condição, conhecimento suficiente da língua portuguesa. 

Documento comprovativo da sua residência em Território nacional ou sob a administração portuguesa, pelo período 
mínimo de 6 a 10 anos, conforme se trate, respectivamente, de cidadão nacional de PALOP´s ou de outro país. Será 
emitido pelas Direcções Regionais do SEF. 

Documento comprovativo do cumprimento das leis militares do país de origem, no caso de não ser apátrida, ou 
declaração da sua não-obrigatoriedade. 

Certidão de casamento, se for o caso, emitida há menos de seis meses. 

Fotocópias integrais dos passaportes utilizados nos últimos 6 a 10 anos conforme os casos ou declaração da sua não 
emissão. 

Prova documental de que possui uma ligação efectiva à comunidade nacional.  

NOTA: Se o requerente tiver tido a nacionalidade portuguesa, for havido como descendente de português, for membro de 
comunidade de ascendência portuguesa ou estrangeiro que tenha prestado ou seja chamado a prestar serviços 
relevantes ao Estado português, pode, juntamente com o requerimento de pedido de aquisição de nacionalidade, solicitar 
a dispensa dos seguintes requisitos:  

da residência em território português com título válido de autorização de residência há 6 ou 10 anos;  

do conhecimento suficiente da língua portuguesa;  

da existência de uma ligação efectiva à comunidade nacional.  

Outputs 
BI Português 

Entretanto, vão renovando a autorização de residência, no caso de naturalização. 

Declaração para atribuição da nacionalidade. 

Registo de Nacionalidade. 
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Fontes de Informação Disponíveis 
Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas  

Conservatória dos Registos Centrais 

Consulado da sua área de residência  

Conservatórias de Registo Civil. 

SEF – Serviços de Estrangeiros e Fronteiras – 9.00 – 15.00 

Linha Verde SEF – 800 204 327 – 9.00 – 16.30 
http://www.dgrn.mj.pt/regcentrais/nacion/frame_rcnacion.htm?aquis_nacion_7.htm 

Canais de Interacção Disponíveis 
Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas  

Conservatória dos Registos Centrais 

Consulado da sua área de residência  

Conservatórias de Registo Civil. 

http://www.certidoes.mailcom.pt/certidoesOnLine/HtmlFinal/index.jsp (para pedidos de certidões) 

SEF – Serviços de Estrangeiros e Fronteiras – 9.00 – 15.00 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
Por naturalização demora pelo menos 3 a 4 anos. 

O processamento dos registos de atribuição de nacionalidade na Conservatória dos Registos Centrais é um processo 
muito moroso. 

Custo 
Os custos são variados consoante os casos.  Nalguns casos, o cidadão está isento dos custos que se seguem. Noutros, 
poderá ter de pagar alguns dos seguintes valores.  

Por cada declaração de nascimento, ocorrido no estrangeiro, atributiva da nacionalidade portuguesa ou por cada 
declaração para atribuição da nacionalidade portuguesa, desde que o interessado seja de maioridade - €92 

Por cada declaração de aquisição ou perda da nacionalidade - €75 

Por cada assento de nascimento, ocorrido no estrangeiro, atributivo da nacionalidade portuguesa ou por cada registo de 
atribuição da referida nacionalidade, desde que o interessado seja de maioridade - €68 

Por cada registo de aquisição ou perda da nacionalidade - €56 

 

Existem 12 situações diferentes. Para o custo de caso, consultar o site da Conservatória dos Registos Centrais: 
http://www.dgrn.mj.pt/regcentrais/nacion/frame_rcnacion.htm?certif_nacion.htm 

 

Por naturalização, está isento de custos.  

No entanto, existem muitos documentos e certidões que têm de ser entregues e que poderão ter alguns custos. Mas se o 
requerente comprovar a sua situação de insuficiência económica, terá direito à gratuitidade da certidão. 

No caso do certificado de registo criminal, o impresso é de 0,75 € mas para efeitos de aquisição de nacionalidade, existe 
isenção da taxa de 1,75€. 

No caso de certidões de registo civil para efeitos de nacionalidade, o cidadão também está isento de custos. 

Dificuldade 
Por naturalização o processo, mais que difícil, é moroso. 
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Outros Aspectos 
A nacionalidade é atribuída nos casos de nacionalidade originária onde os efeitos  se produzem desde a data do 
nascimento. 

A nacionalidade é adquirida nos casos de nacionalidade derivada onde os efeitos se produzem apenas a partir da data em 
que seja lavrado o registo de aquisição da nacionalidade.  

5 - Síntese 
Situação Actual 
As declarações e requerimentos para a aquisição da nacionalidade portuguesa são efectuadas por intermédio dos 
serviços consulares da área da residência do interessado, se residente no estrangeiro, ou por conservatórias de registo 
civil, se os interessados residirem em território português ou em território sob administração portuguesa. 

Se os interessados residirem em países de língua oficial portuguesa, as declarações podem ser prestadas por intermédio 
de serviços consulares ou de conservatórias de registo civil. 

Todos os actos relativos a nacionalidade praticados perante os agentes diplomáticos e consulares portugueses têm que 
ser por estes remetidos à Conservatória dos Registos Centrais de Lisboa, onde são registados.  

O processamento na conservatória dos registos centrais continua a ser muito lento, apesar do esforço de 
desconcentração de competências. .A competência para a instrução dos respectivos processos passou a ser dos 
consulados e das conservatórias do registo civil. A competência para o registo da nacionalidade portuguesa pertence  à 
Conservatória dos Registos Centrais  

A instrução consiste na tomada de declarações para a atribuição, aquisição e perda da nacionalidade portuguesa por 
parte dos interessados, sendo que tanto o registo civil como o registo da nacionalidade, são processados pela 
Conservatória dos Registos Centrais.  

Para certos emigrantes portugueses, é mais fácil pedir este processo em Portugal nas férias ou através de um advogado 
português. Os emigrantes portugueses a residir em países de língua estrangeira têm mais limitações a este nível, ao lhes 
ser impedindo o acesso directo ao sistema português de registo civil quando está em causa a atribuição da nacionalidade 
aos seus filhos. Actualmente, vêem-se obrigados a utilizar somente os consulados, mesmo para pedir informações acerca 
do estado de processamento dos actos de registos pedidos no Consulado. Os consulados por vezes são uma alternativa 
difícil quando não estão perto do local de trabalho do emigrante e quando possuem horários de atendimento reduzidos e 
com longas filas de espera.  

Situação Desejável 
No caso dos emigrantes, a aquisição de nacionalidade portuguesa poder ser prestada, indiscriminadamente, por 
intermédio das repartições consulares — e de quaisquer repartições consulares, que não apenas a da residência, de 
acordo com o princípio da intermediação — ou por intermédio das repartições do registo civil, não dando a possibilidade 
de escolha da repartição mais conveniente para a realização dos seus actos de registo civil. 

Mais canais de interacção não presenciais para suporte, informação e acompanhamento do processo. 
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Alterar Morada 
Este processo refere-se à obrigatoriedade por parte do cidadão de informar o Estado da 
mudança de morada, bem como da necessidade de contratar um conjunto de serviços 
associados à nova morada. 

1 - Objectivos 
 Objectivo 1: Alteração do Bilhete de Identidade 

 Objectivo 2: Alteração da Carta de Condução 

 Objectivo 3: Alteração da morada na Segurança Social 

 Objectivo 4: Alteração do Cartão de Contribuinte  

 Objectivo 5: Alteração do Cartão de Eleitor 

 Objectivo 6: Alteração de Morada no Centro de Saúde 

 Objectivo 7: Reencaminhamento de correspondência 

 Objectivo 8: Rescisão, Alteração e Novos Contratos de Abastecimento e Serviços 

 Objectivo 9: Alteração de Morada em Bancos 

 Objectivo 10: Alteração de Morada na ADSE 

 Objectivo 11: Alteração da Morada em Diversas entidades privadas com quem mantém contactos 
(p.ex. Revistas, Jornais, Vendas por Catálogo, entreo outros) 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Cidadãos. 

 
Administração Pública 
Direcção-Geral de Registos e Notariado 

Direcção-Geral de Viação 

Instituto de Solidariedade e Segurança Social 

Direcção-Geral de Contribuições e Impostos 

Caixa Geral de Depósitos e Caixa Geral de Aposentações 

ADSE 

STAPE e Juntas de Freguesia 

3 - Características Principais 
Frequência 
Pouco frequente, mas de grande complexidade e morosidade. 

Inputs  
Diversos formulários, dependendo da entidade envolvida. 
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Outputs 
Novo Bilhete de Identidade 

Nova Carta de Condução 

Novo Cartão de Contribuinte 

Novo Cartão de Eleitor 

Novo Título de Registo de Propriedade 

Fontes de Informação Disponíveis 
www.infocid.pt 

www.dgci.min-financas.pt 

www.seg-social.pt 

www.dgrn.mj.pt 

www.cgd.pt 

Canais de Interacção Disponíveis 
Presencial – Serviços dos organismos,  Lojas do Cidadão e PACS 

Nas empresas públicas, disponível também o canal Web, através dos próprios sites. 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
O tempo necessário para actualizar a morada nos diferentes organismos do estado é neste momento um factor crítico, 
uma vez que obriga à deslocação do cidadão aos diferentes organismos em causa, ou pelo menos a deslocar-se no 
interior da Loja do Cidadão entre os diferentes balcões dos mesmos.  

Custo 
O custo é essencialmente percepcionado como o tempo perdido nesta actividade. 

Dificuldade 
A dificuldade de alteração da morada é pelo acima descrito um processo difícil e o qual não pode ser efectuado de forma 
aleatória quanto à sequência de organismos a contactar. O número elevado de formulários a preencher com informação 
redundante é outra dificuldade inerente a todo o processo. 

Outros Aspectos 

5 - Síntese 
Situação Actual 
A situação actual é de todo ineficiente e percebida  por parte dos cidadãos como um processo difícil de executar e como 
tal poucos são aqueles que têm o trabalho de notificar a Administração Pública desta situação, a não ser que tal seja uma 
necessidade para poderem usufruir de um determinado benefício. 

Situação Desejável 
A situação desejável passa por alterar a forma como os serviços do estado se organizam para se relacionar com o 
cidadão. A perspectiva associada aos eventos da vida e do guichet único, são o caminho desejável para esta situação, 
onde os canais web e telefónico aparecem como os mais apetecíveis para este processo. O canal presencial deverá ser 
organizado de modo a que o balcão único de atendimento orientado para eventos da vida seja uma realidade, evitando 
assim a deslocação física entre diversos locais, concentrando num mesmo todas as necessidades a ele associadas. 
Juntamente a todo este cenário a construção de um formulário único é outra das questões a implementar, uma vez que a 
informação, no seu essencial, é comum à maioria das entidades envolvidas. 
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Pedir Certidão  
Este processo refere-se ao pedido de uma Certidão dos Registos Civil, Comercial e Predial e do 
Notariado, pagamento dos respectivos emolumentos e recepção do documento legal solicitado. 

Neste processo incluem-se os pedidos de informações escritas não certificadas e informações 
escritas, figuras análogas às certidões mas com valor legal diferente, em que o valor do 
emolumento é mais baixo ou estão isentas de emolumento. Trata-se de uma alternativa ao 
pedido de certidão, quando o próprio apenas pretende verificar se o registo foi bem elaborado. 

Existe também a figura da Renovação de Certidão, a qual pretende ultrapassar as limitações de 
prazo de validade (cerca de 6 meses), permitindo a sua revalidação por período idêntico (caso a 
informação se mantenha válida), com um custo mais reduzido do que a emissão de uma nova 
certidão. 

1 - Objectivos 
 No caso do Registo Civil, permite obter a prova da identidade, de factos sujeitos a registo (ex: 

perfilhação) ou do estado civil; 

 No caso do registo predial, trata-se da obtenção de prova da descrição legal do prédio, dos 
proprietários e do correspondente regime de propriedade; 

 No caso do registo comercial, permite obter a prova da situação jurídica de uma entidade; 

 No caso do Notariado, trata-se da obtenção de uma prova de um contrato legal. 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Cidadão 

Empresa 

SIBS / Multibanco 

UNICRE /cartão VISA 

 
Administração Pública 
Direcção Geral dos Registos e do Notariado(DGRN) - Conservatórias do Registo Civil, Predial e Comercial e Cartórios 
Notariais. 

Loja do Cidadão 

INFOCID - Serviço Público Directo 

3 - Características Principais 
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Frequência 
Segundo dados disponibilizados na internet pelo Gabinete de Planeamento e Política Legislativa (GPLP), em 2000 foram 
pedidas: 

2.260.790 certidões e fotocópias (inclui informações) do Registo Civil; 

1.220.976 certidões e 1.035.795 informações no caso do Registo Predial; 

385.340 certidões e 126.754 informações no caso do Registo Comercial; 

2.049.294 certidões referentes a Actos Notariais. 

Relativamente ao serviço disponibilizado a partir do Serviço Público Directo (SPD), em 2002 foram pedidas 113.726 
certidões dos Registos Civil, Comercial e Predial. 

Inputs  
Formulário de pedido de certidão, já disponível na Internet. No formulário é necessário indicar o nome do requisitante e o 
tipo de certidão (ex: teor, narrativa, etc.).  

Outputs 
Certidões 

Fontes de Informação Disponíveis 
Linha do spd 217211518 (informativa e de reclamações): 

www.infocid.pt ou www.spdirecto.infocid.pt  ou www.dgrn.mj.pt 

Canais de Interacção Disponíveis 
Presencial – Conservatórias de Registo e Cartórios Notariais; 

Arquivos Distritais (7); 

PAC’s (Postos de Atendimento ao Cidadão); 

Lojas do Cidadão; 

Telefone; 

Telecópia; 

Correios (apenas para efeitos de recepção, quando a certidão é solicitada na modalidade de “à cobrança”; 

Serviço Público Directo. 

4 – Análise Crítica 
Tempo 
Através do SPD demora cerca de uma semana para receber em casa. Depende das Conservatórias onde se encontra o 
registo. 

Caso a certidão seja pedida directamente ao balcão da Conservatória ou do Cartório Notarial, o tempo que demora 
depende do serviço que a Conservatória ou Cartório tem pendente. De acordo com os respectivos códigos, os prazos 
legais são: 

3 dias úteis para certidões do registo civil; 

5 dias para certidões do registo comercial; 

5 dias para certidões do registo predial; 

3 dias úteis para os actos do notariado, 24 horas caso a certidão seja pedida com urgência. 

As certidões podem ser solicitadas com urgência; a aceitação do pedido de urgência é feita pelo Conservador ou pelo 
Notário e, caso o pedido de urgência seja deferido, a emissão do documento prevalece relativamente aos restantes 
pedidos pendentes na Conservatória e/ou no Cartório. 
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Custo 
O custo destes documentos é variável consoante a sua natureza e fim a que se destina, estando regulamentado no 
Decreto-Lei nº 322-A/2001 de 14 de Dezembro. 

Genericamente as certidões estão isentas de emolumentos caso sejam decorrentes de rectificações com origem em 
insuficiências imputáveis aos serviços. No caso do Notariado, sempre que é efectuada uma escritura, a primeira cópia 
certificada, ou seja, a primeira certidão é também isenta de emolumentos. 

No caso do Registo Civil, também são gratuitas as certidões pedidas por indivíduos com insuficiência económica, que 
deve ser provada mediante a apresentação de documento emitido pela competente autoridade administrativa, ou pela 
apresentação de documento emitido por instituição pública de assistência social onde o indivíduo se encontre internado. 

Os emolumentos que irão ser descritos serão acrescidos de 50% caso a certidão seja requerida com urgência. Para 
qualquer caso poderão também acrescer as despesas de portes de correio, caso o pedido seja satisfeito através de 
correio azul, ou em carta registada com aviso de recepção. 

Nas restantes situações os custos são: 

Registo Civil 

15€; este custo pode sofrer uma redução para 8€ caso a certidão seja destinada para fins de abono de família ou de 
segurança social ou, no caso de certidão de nascimento, para bilhete de identidade; 

A certidão negativa de registo (ou seja a prova em como determinado indivíduo não está registado) custa 23€. 

Registo Comercial 

16€ em qualquer tipo de certidão, à excepção da certidão negativa; 

Informação dada por escrito custa 11€; 

A certidão negativa de registo (ou seja a prova em como determinada entidade não está registada numa determinada 
Conservatória) custa 26€. 

Registo Predial 

27€ por cada prédio constante da certidão; 

Informação dada por escrito custa 10€ por cada prédio; 

A certidão negativa de registo (ou seja a prova em como determinado prédio não está registado numa determinada 
Conservatória) custa 33€. 

Em todos os casos: 

O custo de informação não certificada é de 2,5€ por página ou fracção; 

Nas certidões de documentos, acresce ao preço da certidão 2,5€ por cada página ou fracção; 

A renovação de uma certidão custa metade do preço total pago anteriormente. 

Notariado 

Até quatro páginas, inlcusive, custa 20€; 

A partir da 5ª página o valor do ponto anterior é acrescido de 2,5€ por página ou fracção.   
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Dificuldade 
O impresso do pedido não é de fácil interpretação, já que a classificação do tipo de certidão pretendida implica 
conhecimentos jurídicos sobre os termos usados (ex: teor da matrícula, inscrições em vigor, etc.); 

A identificação da Conservatória ou do Cartório ao qual o utente deverá dirigir-se para solicitar a certidão é o aspecto de 
maior dificuldade.  

No caso dos Registos Predial e Comercial a Lei da Competência Territorial determina que cada Conservatória apenas é 
competente relativamente a uma área geográfica específica, ou seja, apenas podem realizar actos de registo (ex: 
certidões), sobre os prédios ou entidades situadas na área geográfica da sua competência (no caso do registo comercial 
prevalece a localização da sede). 

No caso do Registo Civil a Lei é mais permissiva, podendo ser solicitada uma certidão em qualquer Conservatória. 
Contudo, caso o registo não se encontre no local ao qual o utente se dirigiu, essa Conservatória age em regime de 
intermediação, existindo um custo acrescido pela prestação desse serviço. 
No caso do Notariado, os actos podem ser realizados em qualquer Cartório, não existindo qualquer restrição quanto à 
competência. 

Refira-se que mesmo que sejam ultrapassados os constrangimentos legais da Competência Territorial, o facto destes 
serviços não se encontrarem ainda informatizados obriga a que cada certidão tenha que ser emitida pela Conservatória ou 
Cartório que guarda fisicamente o papel onde foi escrito o registo. 

Outros Aspectos 
Na grande maioria dos casos, é questionável a intervenção do utente no processo, considerando que a Certidão é pedida 
à DGRN para ser entregue num outro organismo do Estado, ou num outro serviço da própria DGRN (ex: no pedido de 
renovação do Bilhete de Identidade por motivo de mudança de estado civil é necessário apresentar uma certidão com o 
estado civil actualizado). 

5 - Síntese 
Situação Actual 
Já se pode pedir on-line através do SPD – Serviço Público Directo. O Notariado não está ainda incluído no SPD. 

Situação Desejável 
Numa 1ª fase melhorar a relação digital entre o pedido e o sistema de registo, o que poderá ser viabilizado pela 
informatização das Conservatórias e dos Cartórios Notariais. 

Numa 2ª fase o conceito de “certidão” poderia ser alterado, disponibilizando simplesmente a informação para consulta aos 
interessados. A informação constante das certidões deveria estar simplesmente disponível numa base de dados acessível 
mediante condições e pagamento a definir. 
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Inscrever no Recenseamento eleitoral  
Este processo refere-se à inscrição no recenseamento eleitoral. É emitido um cartão de eleitor 
com um número que permite identificar o local onde é exercido o direito de voto. 

1 - Objectivos 
 Inscrição pela 1ª vez 

 Transferência de inscrição 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Cidadão (nacionais e estrangeiros com capacidade eleitoral legalmente reconhecida) 

 
Administração Pública 
Comissão Recenseadora da freguesia indicada como residência no Bilhete de Identidade (nacionais)/título de residência 
(estrangeiros) 

Comissões Recenseadoras de consulados/ postos consulares (no estrangeiro) 

3 - Características Principais 
Frequência 
1 vez na vida.  Obrigatória a partir dos 17 anos para os cidadãos nacionais residentes no território nacional 

Quando muda de área de residência 

Inscrição contínua (todos os dias) 

Inputs  
NACIONAIS: 

 Bilhete de Identidade ( é obrigatória a coincidência da residência indicada no BI e o local da inscrição) 

 VERBETE DE INSCRIÇÃO 

 No caso de transferência, o anterior cartão de eleitor 

ESTRANGEIROS:  

 título de residência válido, ou, supletivamente, o passaporte (neste caso só para os cidadãos da U.E.) 

 VERBETE DE INSCRIÇÃO 

 AZUL - cidadãos da União Europeia  

 AMARELO - outros estrangeiros com capacidade eleitoral. 

Outputs 
Cartão de Eleitor 
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Fontes de Informação Disponíveis 
 http://www.infocid.pt 

 STAPE (Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral) 
Av. D. Carlos I, 134 - 4º  
1294-104 LISBOA  
Tel: 213947100, Nº Azul: 808200142, Fax: 213909264  
e-mail: stape@mail.telepac.pt 
http://www.recenseamento-eleitoral.stape.pt/cgi-bin/Stape.exe/ 
para Consulta dos Cadernos de Recenseamento 
http://www.stape.pt/ 

Canais de Interacção Disponíveis 
 STAPE (Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral) 

 Comissões Recenseadoras 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
O impresso é fornecido na Comissão Recenseadora (Junta de Freguesia/posto consular) e pode ser preenchido e 
entregue no momento. A entrega do cartão de eleitor é imediata. 

Custo 
Não acarreta qualquer custo. 

Dificuldade 
Não é difícil. 

Outros Aspectos 
As inscrições/transferências suspendem-se, nos 60 dias que antecedem as eleições ou referendos. Todavia, os eleitores 
com 17 anos que completem 18 até ao dia da votação podem inscrever-se até 55 dias antes. 

5 - Síntese 
Situação Actual 
A inscrição é contínua (v. No entanto ponto 4) 

O período anual de exposição pública dos cadernos de recenseamento decorre entre 1 e 31 de Março. O cidadão pode 
verificar na sede da Comissão Recenseadora (na Junta de Freguesia) se a sua inscrição está, ou se mantém, correcta. Se 
o seu nome não constar dos cadernos ou detectar qualquer erro ou omissão, RECLAME, imediatamente, por escrito, 
perante a Comissão Recenseadora. No caso de não concordar com a decisão da Comissão Recenseadora, pode 
RECORRER para o Tribunal da Comarca respectiva, que decidirá definitivamente. 

A Lei nº 130-A/97, de 31-Dezembro, consagrou a realização de um processo de actualização extraordinária das inscrições 
no recenseamento eleitoral, mediante a criação de uma base de dados central - BDRE, contendo informação sobre os 
cidadãos inscritos no recenseamento eleitoral, nomeadamente o nome, número de inscrição e comissão recenseadora (a 
freguesia no território nacional e o distrito consular no estrangeiro). A BDRE foi, entretanto, definitivamente 
institucionalizada pela Lei nº 13/99, de 22-Março - novo regime jurídico do recenseamento eleitoral. 

Neste servidor o eleitor pode consultar a sua inscrição activa a todo o tempo. 

Esta facilidade pretende dar maior visibilidade à consulta dos cadernos de recenseamento prevista no nº 1 do artigo 56º 
da Lei nº 13/99, já citada, e que decorre durante o mês de Março, nas instalações das comissões recenseadoras. 

Situação Desejável 
Este também é um dos processos que poderia estar integrado com outros processos sempre que o cidadão altera a sua 
residência. 

Este processo deveria ser despoletado automaticamente dando ao cidadão um prazo para verificar a sua morada. 
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Votar  
Este processo reporta-se ao direito e dever cívico a que estão sujeitos os cidadãos maiores, a 
quem este direito não tenha sido restringido, de exercer o voto 

1 - Objectivos 
 O processo tem os seguintes objectivos; 

 Garantir que o cidadão que se apresenta tem o direito de votar. 

 Garantir o anonimato do voto 

 Suportar uma contagem íntegra e sem erros. 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Cidadão 

 
Administração Pública 
STAPE 

Juntas de Freguesia / Comissões Recenseadoras, Câmaras Municipais, Governadores Civis, Ministros da República e 
departamentos dos Governos Regionais 

3 - Características Principais 
Frequência 
Do ponto de vista do cidadão um acto eleitoral ocorre em média grosseira, uma vez por ano. 

Inputs  
Cartão de eleitor 

Outputs 
Este processo não apresenta outputs para o cidadão, apenas para a comunidade sob a forma de uma contagem de 
votos. 
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Fontes de Informação Disponíveis 
Relativamente ao processo em Portugal: 

www.stape.pt 

www.cne.pt 

Muitos outros sites de organizações políticas, organismos de estado e da sociedade civil que esclarecem quanto ao 
processo em Portugal. 

Relativamente à discussão sobre canais alternativos de votação, no mundo: 

Correndo o risco de ser redutor e deixar de lado alguns outros relevantes, destacamos os seguintes, onde se encontra 
bastante informação de apoio sobre o tema: 

http://www.swi.psy.uva.nl/usr/oostveen/evote.html 

www.idea.int 

www.ifes.org 

www.e-envoy.gov.uk 

 www.eucybervote.org 

www.e-poll-project.net 

www.electoral-reform.org.uk 

www.securepoll.com 

Canais de Interacção Disponíveis 
Presencial, unicamente. 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
A dimensão tempo pode ser considerada crítica nas três componentes do processo de votação: 

O recenseamento/alteração de local de voto – porque requer deslocações físicas a espaços como Juntas de Freguesia. 

O processo de votar propriamente dito – porque também requer deslocação física a locais especificados e processos de 
identificação presencial nem sempre muito ágeis, em especial em centros urbanos de forte densidade. 

O processo de contagem – apesar de o nosso país ser relativamente pequeno em população o que facilita o escrutínio. 

Custo 
Votar é um direito do cidadão, ao qual está necessariamente apenso o selo da gratuicidade. 

Já para o Estado o processo é percepcionado como extremamente dispendioso, nomeadamente nos recursos 
consumidos nos processos de votação e contagem dos votos. 

Dificuldade 
Este processo não apresenta para o cidadão qualquer complexidade, nem mesmo ao nível da linguagem, normalmente 
factor de distanciamento entre os processos do Estado e as necessidades do cidadão. 

Outros Aspectos 
Atendendo à histórica migração das populações para regiões litorais, e com especial relevo em torno das grandes 
cidades, é hoje um factor dissuasor do voto as distâncias que têm obrigatoriamente de ser percorridas para votar no local 
onde o eleitor, pela primeira vez, se recenseou. 

É certo que a mudança de local de voto é um processo exequível nas juntas de freguesia, mas nem sempre é cómodo 
abdicar de uma manhã ou tarde de trabalho, para executar este processo. 

Também a forte comunidade emigrante sente dificuldade no momento de exercer o seu direito de voto, resultando em 
percentagens de votantes muito baixas. 
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5 - Síntese 
Situação Actual 
Convém mais uma vez separar os subprocessos envolvidos, uma vez que a caracterização da situação actual e as 
respostas que se exigem poderão diferir substancialmente para cada um deles. 

 Sub - processo de recenseamento / alteração de local de voto 
Para alguns este é um dos factores que mais impacto tem nas altas taxas de abstenção que temos hoje em 
Portugal. Ao longo da sua vida os cidadãos inserem-se em comunidades geograficamente dispersas e não 
renovam/alteram os dados que posteriormente servem de base à elaboração das listas. O trabalho de limpeza 
dos cadernos eleitorais, levado a cabo pelo STAPE,  configura uma primeira abordagem ao problema, mas não 
resolve os casos do eleitores que continuando nos cadernos, não se encontram já inseridos na comunidade em 
que se recensearam. 
As juntas de freguesia, responsáveis pela condução deste sub-processo, executam-no sem qualquer recurso a 
tecnologia que permita de imediato contactar com a congénere de origem, validando os dados do 
cidadão/eleitor, e conferindo de imediato novo local de voto ao mesmo. Por ser assim, os prazos para 
execução deste processo são extremamente limitados no tempo, e condicionados à existência ou não de 
eleições, quaisquer, num futuro imediato. 
Adicionalmente, todos os contactos com as juntas são obrigatoriamente presenciais. 
Anota-se o esforço desenvolvido pelo STAPE, inclusivamente com a publicação na internet e por WAP dos 
cadernos eleitorais, permitindo aos utilizadore validarem qual a freguesia em que se encontram recenseados. 
Não é este contudo o problema essencial. 

 Sub – processo de votação 
O único canal existente hoje é presencial, embora existam mecanismos que utilizam o correio físico para envio 
de boletins para algumas comunidades especiais (e.g. emigrantes mas apenas na eleição da Ar e do PE). O 
voto é físico/presencial (escrito ou assinalado manualmente em papel). 
Existem hoje algumas experiências em países como o Reino Unido, França e Alemanha, entre outros, 
relativamente à utilização de canais alternativos ao presencial no processo de votação. O sentimento, embora 
existam opiniões divergentes, é de que a tecnologia hoje é suficiente para assegurar meios alternativos de 
votação (por ex. o “e-vote”), embora a sensibilidade deste tema exigisse a construção de um sistema tão 
complexo e seguro  que se tornaria eventualmente impraticável do ponto de vista da sua efectiva simplificação 
do processo. 

 Sub – processo de contagem 
Advém do facto de todos os votos serem colocados fisicamente, em formato escrito sobre papel, e portanto de 
indexação menos imediata, do que uma alternativa em que os votos fossem colocados num formato 
electrónico, independentemente de exigirem um interacção presencial. 
Actualmente, este processo obriga a determinado protocolo, com contagens sucessivas e recolocação nas 
urnas, com tantas contagens quantas as perguntas colocadas (nos casos de referendo), etc. o que torna 
extremamente morosa e atreita a erros a própria contagem. 

Situação Desejável 
A situação desejável, neste caso é objecto de imensa discussão e dificilmente alvo de consensos, como os que este 
documento pretende atingir. 

Fiquemo-nos por algumas sugestões que tendem a melhorar o actual estado da arte: 

Informatização e conectividade Total das Juntas de Freguesia e – primeiro passo para a redução de prazos e 
simplificação do processo de recenseamento/alteração de local de voto. Esta informatização e ligação em rede de todas 
as juntas de freguesia (ou, de quem venha a deter esta competência) permitirá também a abertura de novos canais de 
interacção com o cidadão eleitor que lhe permita completar todo o processo sem deslocações físicas, mesmo que tal 
obrigue a processos de confirmação por correio nacional, ou outros. 

O caminho parece ser a existência de um cartão de identificação com finalidades diversas (identificação civil, identificação 
eleitoral, saúde, carta de condução, etc) com a dificuldade própria e com uma gestão integrada da informação. 

Investir na componente transaccional do actual site do STAPE – porque não iniciar deste este local o processo de 
alteração de local de voto, ocupando-se este da tramitação pelas juntas de freguesia ? Desta forma, torna-se indiferente 
para o cidadão, quem é a entidade que detém a responsabilidade pelo processo, podendo ele ser iniciado onde seja mais 
conveniente. 

Investir em pilotos, facilmente auditáveis, de processos de votação electrónicos (mesmo que requerendo deslocação 
presencial do eleitor) – facilitando desta forma todo o processo de votação e de contagem de votos.  
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Reportar Ocorrência ou Denúncia 
Este processo refere-se ao reportar, aos orgãos de polícia criminal ou do ministério público, 
determinada ocorrência ou efectuar uma denúncia. 

1 - Objectivos 
 Reportar Ocorrência/ Denúncia 

 Crime particular, e conforme o desejo do cidadão: 

 Originar participação circunstanciada dos factos; 

 Originar processo criminal. 

 Crime semi-público  que, quando reportado, independentemente da vontade da vítima, segue para 
processo obrigando esta a ser assistente neste processo e a possuir um advogado. 

 Crime público que origina sempre processo crime e conhecimento às autoridades judiciais. 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Cidadão 

 
Administração Pública 
Polícia de Segurança Pública  

Guarda Nacional Republicana 

Polícia Judiciária 

Tribunais 

Procuradoria Geral da Républica 

Provedoria da Justiça 

3 - Características Principais 
Frequência 
Quando necessita de reportar uma ocorrência ou denunciar determinado facto.  

Jurisdição criminal - índices do volume processual 

O volume global de processos registados em 2000 foi de 454150 (+ 53052 do que em 1999), sendo 454149 de inquérito e 
1 de instrução preparatória.   

O número de processos movimentados foi de 659104 (+ 29129 do que em 1999), sendo 659083 inquéritos e 21 
instruções preparatórias.   

O volume de processos findos (471332) foi superior ao do ano transacto (+ 47089), retomando-se assim a tendência 
verificada no ano de 1998.   

Tal como no ano transacto, verificou-se um aumento do número de acusações deduzidas, que subiram de 75886 para 
82313. 

 

Fonte: RELATÓRIO ANUAL DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA DE 2000 
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Inputs  
 Documento de Identificação com fotografia 

 Descrição verbal da situação 

Outputs 
 Participação (pelo polícia, com a narração dos factos) 

 Auto de queixa (quando dá origem a processo crime) 

Fontes de Informação Disponíveis 
 http://www.mai.gov.pt/ 

 http://www.pgr.pt/ 

 http://www.policiajudiciaria.pt 

 http://www.psp.pt/ 

 http://www.gnr.pt/ 

 http://www.provedor-jus.pt/boas_vindas/welcome.html  

Canais de Interacção Disponíveis 
 Presencial: 

 PSP 

 GNR 

 PJ 

 Tribunais 

 Procuradoria Geral da Républica 

 Provedoria da Justiça (presencial, email, formulário on-line - http://www.provedor-
jus.pt/DefesaCidadao/queixa.htm ) 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
Este processo é imediato a partir do momento em que o cidadão descreve a sua denúncia. Esta é registada e passa 
imediatamente para a secção de Inquéritos. Aqui o tempo já depende do volume de notificações acumuladas.  

O processo segue para o Ministério Público para apreciação e consoante esta, ou segue para o Tribunal para que se 
realize uma audiência, ou é arquivado. 

Custo 
Este processo não acarreta custos. No caso de crimes particulares, em que foi o cidadão que desejou realizar a 
participação criminal, é aplicada uma taxa de justiça, pelo tribunal, de aproximadamente 75€. 

Dificuldade 
O processo de reporte não é difícil já que pode ser feito 24 horas por dia em locais que estão presentes por todo o país e 
como documentação basta levar um documento de identificação.  

Outros Aspectos 

5 – Síntese 
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Situação Actual 
A notícia de um crime pode ser comunicada directamente ao Ministério Público na comarca ou ao orgão de polícia 
criminal que actue na respectiva área. O conhecimento de um crime dá lugar à abertura de inquérito, a realizar sob a direcção 
do Ministério Público. Contudo, se se tratar de crime relativamente ao qual a abertura de inquérito dependa de queixa ou 
acusação particular (por ex. injúrias, ofensas corporais simples, ameaças, cheque sem provisão), torna-se necessário que o 
ofendido declare, por si ou através de mandatário munido de poderes especiais, que deseja procedimento criminal. A queixa, 
neste caso, deve ser apresentada no prazo de seis meses a contar da data do crime ou da data em que dele teve 
conhecimento. 

Quando o ofendido, ou outrem prejudicado directamente com a prática do crime, não tiver meios económicos que lhe 
permitam suportar as despesas inerentes à constituição de mandatário judicial, pode requerer ao Ministério Público que, em 
sua representação, deduza pedido de indemnização pelos danos que tenha sofrido em consequência do crime.  

A notícia do crime é sempre transmitida ao Ministério Público a quem compete a direcção do inquérito, assistido pelos órgãos 
de polícia criminal. Durante o inquérito, cujo prazo máximo é de oito meses (havendo arguidos sujeitos a medidas de coacção, 
o prazo é de seis a oito meses, conforme o tipo de crimes de crime e a complexidade da investigação), o Ministério Público 
dirige ou realiza directamente a investigação, estando, no entanto, reservados ao juiz certos actos que se prendem com 
garantias e direitos fundamentais. 

Completado o inquérito, o Ministério Público despacha no sentido do arquivamento, se tiver recolhido prova bastante de se 
não ter verificado crime, de o arguido não o ter praticado ou de ser legalmente inadmissível o procedimentoou se não tiver sido 
possível obter indícios suficientes da verificação do crime ou de quem foram os seus agentes. O despacho de arquivamento 
pode ser oficiosamente modificado, no prazo de 30 dias, por intervenção do imediato superior hierárquico do magistrado que 
proferiu o despacho. Findo esse prazo, o inquérito só pode ser reaberto se tiverem surgido novos elementos de prova que 
invalidem os fundamentos anteriormente invocados. Contra o despacho de arquivamento ou contra a acusação podem reagir, 
respectivamente, o assistente e o arguido, requerendo a abertura da instrução. 

No caso da Provedoria da Justiça, a queixa ou denúncia não necessita de ser presencia, existindo mesmo um formulário on-
line para reportar a situação.  A Provedoria pretende a utilização de meios mais informais  numa estrutura mais leve e 
desburocratizada, eliminando tudo aquilo que, sendo inútil, possa demorar a marcha dos processos e a sua conclusão. A 
tramitação interna dos processos é objecto apenas dos registos indispensáveis à sua exacta localização e a evitar o 
tratamento diferenciado de assuntos já apreciados ou em estudo. Na maioria dos casos a consulta aos serviços externos 
envolvidos não pode deixar de ser feita por escrito, havendo que aguardar, por prazo razoável, a respectiva resposta. É aqui 
que a tramitação dos processos sofre a demora mais difícil de ultrapassar. 

Concluída a instrução dos processos, cometida aos assessores sob orientação e supervisão dos coordenadores, podem 
verificar-se as seguintes situações: a queixa apresentada foi solucionada informalmente, ou não tem fundamento; a queixa 
tem razão de ser mas a Administração recusa-se a satisfazê-la; a situação exposta é injusta mas o ordenamento legal não 
permite outra alternativa. 

No primeiro caso, o processo termina imediatamente, estando a competência para o seu arquivamento delegada, regra geral, 
nos Provedores-Adjuntos (o que também acontece em relação aos indeferimentos liminares previstos no art º 27 º do 
Estatuto).No segundo caso, isto é, se a queixa for justificada e não tiver obtido satisfação, seguir-se-á a elaboração de 
recomendação, de natureza administrativa ou legislativa consoante os casos [alíneas a) e b) do art º 20 º do Estatuto]. Em 
lugar da recomendação, pode o Provedor de Justiça acolher alternativas menos formais: a proposta, a sugestão, a 
apresentação de uma metodologia consensual para reponderação do assunto, por exemplo. 

No terceiro caso, elabora-se recomendação normativa ou suscita-se a inconstitucionalidade do diploma. Quando as 
recomendações não forem acatadas, poderão levar ao arquivamento dos autos por aceitação das razões invocadas pela 
entidade visada, ou por se considerarem esgotadas as possibilidades de intervenção do Provedor de Justiça; ou poderão 
conduzir à sua reiteração, ou à comunicação à Assembleia da República da atitude assumida pela Administração. 

Situação Desejável 
Seria desejável que existissem condições para que parte do processo pudesse ser realizado on-line,  bem como a consulta da 
fase/situação em que se encontra. 
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Lista de Processos básicos 
das empresas 

Criar empresa 
 Constituir sociedade 

 Pedir Certidão 

Gerir empresa 
 Pagar imposto 

 Declarar remunerações à Segurança Social 

 Pagar contribuições para a Segurança Social 

 Adquirir / vender imóvel 

 Adquirir / vender automóvel 
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Processos Básicos  
das Empresas
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Constituir sociedade comercial 
Proceder à criação de uma empresa.  

1 – Objectivos 
 Constituir uma sociedade comercial 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Empresas ou cidadãos potenciais empresários 

 
Administração Pública 
Centros de Formalidades de Empresas - IAPMEI 

Registo Nacional de Pessoas Colectivas  (Direcção Geral dos Registos e Notariado) 

Cartório Notarial (Direcção Geral dos Registos e Notariado) 

Repartição de Finanças (Direcção Geral dos Impostos 

Centro Regional de Segurança Social  

Direcção Geral do Comércio e Concorrência ou Delegação Regional do Ministério da Economia  

3 - Características Principais 
Frequência 
1 790 845 Empresários em nome individual; 404 162 sociedades por quotas; 18 276 sociedades anónimas 

Inputs  

Outputs 

Fontes de Informação Disponíveis 
 Site do Centros de Formalidades de Empresas (CFE) (http://www.cfe.iapmei.pt) 

 Site da Direcção Geral dos Registos e do Notariado (http://www.dgrn.mj.pt) 

 Linha telefónica da Direcção Geral dos Impostos 

 Site da Direcção Geral dos Impostos (http://www.dgci.pt) 

 Site do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (http://www.iapmei.pt) 

Canais de Interacção Disponíveis 
 Presencial 

 Presencial nos CFE 

4 - Análise Crítica 
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Tempo 
O tempo para constituir uma sociedade varia de CFE para CFE, em função da procura e da disponibilidade das entidades 
instaladas. Assim, no mês de Maio, os tempos médios de constituição foram: CFE Lisboa I, 18 dias úteis,; CFE Lisboa II, 
20; CFE Porto, 17; CFE Coimbra, 19; CFE Setúbal, 16; CFE Braga, 15; CFE Loulé, 21. 

Custo 
Os custos inerentes à constituição de uma sociedade variam em função das características do próprio acto. No entanto, 
para uma sociedade por quotas, com o capital mínimo de 5000 euros e uma escritura de 4 páginas, ronda os 600 euros. 

Dificuldade 
Em períodos de maior procura constata-se atrasos na resposta ao pedido de certificado por parte da entidade 
competente, consequentemente afecta a celeridade que se pretende. O nº de dias para marcação de escrituras nem 
sempre é o desejável o que afecta, igualmente, a celeridade dos processos. 

Outros Aspectos 

5 - Síntese 
Situação Actual 
A situação actual é a espelhada pelos prazos referidos que tendencialmente se pretendem encurtar. 

Situação Desejável 
Diminuir o nº de dias úteis para conclusão dos processos de constituição das empresas, através da redução de prazos de 
resposta das entidades envolvidas, implementação de procedimentos de recolha automática de informação e obtenção na 
hora de documentos necessários, maior utilização dos meios informáticos e da internet, alterações legislativas que 
modifiquem procedimentos visando a celeridade dos processos,  

Melhoria da envolvente empresarial, nomeadamente os registos das conservatórias 

Incremento do empreendedorismo 
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Pagar Imposto 
Este processo refere-se às responsabilidades da Empresa de cumprir com o pagamento de 
impostos à Administração Fiscal. 

1 - Objectivos 
 Cumprimento das obrigações ficais, nomeadamente as obrigações declarativas e contributivas, no que 

diz respeito aos impostos sobre o rendimento (IRS e IRC), ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 
e  às declarações assessorias. 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Empresas. 

 
Administração Pública 
DGCI – Direcção Geral de Contribuições e Impostos. 

3 - Características Principais 
Frequência 
A periodicidade de cumprimento das obrigações fiscais que as empresas contribuintes devem respeitar: 

Mensalmente, têm que declarar e pagar os montantes de retenção na fonte e a declaração periódica de IVA, caso o 
volume de negócios da empresa obrigue ao pagamento mensal de IVA (caso contrário pode ser trimestral); 

Três vezes por ano (tipicamente em Julho, Outubro e Dezembro) têm que declarar e efectuar os pagamentos por conta; 

Anualmente, têm que entregar a declaração Mod. 22 e efectuar o pagamento da autoliquidação, consoante o resultados 
obtidos na respectiva declaração. Também anualmente têm que entregar a Declaração Anual. 

Inputs  
Guias Mod. 40 a 44 no caso dos pagamentos antecipados (retenção na fonte, pagamento por conta e autoliquidação); 

Declaração Mod. 22 no caso do IRC; 

Declaração periódica do IVA; 

Declaração Anual; 

Declarações assessorias constantes do site da DGCI. 

Estes documentos podem ser adquiridos na Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), nos Serviços de Finanças ou no 
site oficial da Direcção Geral das Contribuições e Impostos. 
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Outputs 
No caso dos pagamentos antecipados o resultado é o comprovativo em como os montantes foram efectivamente pagos. 

No caso da Declaração Mod. 22, o resultado é uma notificação, com a discriminação dos cálculos efectuados para 
obtenção do IRC liquidado (demonstração da liquidação). Consoante o resultado desse cálculo, a demonstração de 
liquidação poderá estar associada a um cheque do tesouro, correspondente à restituição devida ou a uma nota de 
cobrança em que se solicita ao contribuinte o remanescente do imposto em falta, após ter sido efectuada a liquidação. 

A Declaração Anual não está associada a qualquer tipo de documento financeiro, sendo o seu principal objectivo a recolha 
de elementos indispensáveis para uma correcta gestão da tributação e obtenção de dados relativos à actividade das 
empresas contribuintes. 

No caso do IVA, o resultado da entrega das Declarações Periódicas é o comprovativo em como a respectiva 
autoliquidação foi efectuada. Estas declarações são obrigatoriamente acompanhadas por cheque, para autoliquidação do 
imposto a entregar. 

O resultado após a entrega das declarações através da Internet traduz-se na recepção através do correio de um 
comprovativo de entrega. 

Fontes de Informação Disponíveis 
 Linha Azul: 808 241 107 

 Site oficial da Direcção Geral das Contribuições e Impostos: www.dgci.gov.pt. 

Canais de Interacção Disponíveis 
Para efeitos de entrega das declarações os canais de interacção são: 

Presencial, nos Serviços de Finanças para efeitos de entrega das declarações e nas Tesourarias da Fazenda Pública,  

Para efeitos de pagamento. Os pagamentos podem também ser efectuados nas Lojas do Cidadão, no Multibanco e aos 
balcões das Instituições bancárias que aderiram ao protocolo da DGCI. 

Internet, para efeitos de entrega das declarações. 

4 - Análise Crítica 
Tempo 

 Canal Presencial – é um factor crítico, percepcionado pela sociedade. Tempos de espera poderão ser elevados 
em alturas de pico, que são as datas limite de entrega. 

 Canal Internet – não aplicável. 

Custo 
 Canal Presencial –No caso das Tesourarias de Finanças/Lojas do Cidadão, e, no caso destas serem 

informatizadas, o custo dos impressos acima referidos é nulo, nas outras tesourarias e nos CTT o custo 
corresponde ao do impresso. 

 Para além destes, existem mais uma série de impressos disponíveis que não se destinam directamente ao 
pagamento dos impostos, mas que são necessários para efeitos de declaração dos mesmos. 

 Canal Internet – trata-se apenas do custo de ligação à internet. 

Dificuldade 
 Canal Presencial – A dificuldade para os pagamentos é extremamente reduzido, existindo de facto diversas 

alternativas para o efeito. 

 Canal Internet – não aplicável. 
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Outros Aspectos 
A Mod. 22 e a Declaração Anual podem ser entregues em papel, suporte magnético ou via Internet, à excepção das 
empresas que têm volume de negócio superior a €500 000,00. Estas têm obrigatoriedade de entrega por Internet. As 
obrigações acessórias só podem ser entregues por Internet. 

Um aspecto de destaque é o programa de simulação, que se encontra disponível para download na internet e que permite 
efectuar a simulação do calculo do imposto. 

5 - Síntese 
Situação Actual 
Os factores críticos são os eventuais tempos de espera (duração de horas ou dias em função do cumprimento das 
obrigações de pagamento de acordo com o calendário fiscal), sobretudo em alturas próximas das datas limite. 

Situação Desejável 
Continuação da informatização das tesourarias, o que proporciona as bases para disponibilizar um atendimento mais 
célere e eficaz dos contribuintes. 

Continuação da aposta no canal Internet, enriquecendo-o com outros tipos de serviços, nomeadamente o pagamento on-
line, consulta à situação fiscal do contribuinte, etc.. 

A previsível redução gradual de entregas de declarações fiscais no Canal Presencial, e a crescente automatização e 
integração de processos de gestão, possibilitarão a oferta de um serviço de maior valor acrescentado para o contribuinte, 
traduzido na redução dos tempos de espera.  
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Declarações de Remunerações para a Segurança 
Social 
Declarar Remunerações e Pagar Contribuições para a Segurança Social.  

1 – Objectivos 
 Declarar Remunerações à Segurança Social 

 Pagar Contribuições para a Segurança social 

2 - Intervenientes 
Sociedade 

Empresas ou empresários em nome individual 

 
Administração Pública 
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 

Instituto de Solidariedade e Segurança Social 

Instituto de Informática da Estatística e da Solidariedade 

3 - Características Principais 
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Frequência 
Mensalmente 

Dados relativos ao ano de 2002

Origem DRs entradas Linhas de remuneração
DRI 999.047              15.999.544             
DRD 2.133.763           23.235.376             
CLO 2.039.942           8.598.376             
Total 5.172.752           47.833.296            

Entidades que efectuaram entregas por DRI 92.245      
Entidades que efectuaram entregas por DRD 167.093    
Diferentes nºs de contribuinte da SS que efectuaram entregas por CLO 331.770     

* Os dados do CLO são relativos a nºs de contribuintes SS

Jul-02 Por Nº de Trabalhadores
ORIGEM ENTIDADES * <11 11-20 21-100 >100 BENEFICIARIOS
CLO 187.919 181.442 4.941 1.524 12 580.557 *
DRI 56.359 40.433 7.268 7.244 1.414 1.021.096
DRD 122.147 96.145 13.063 11.190 1.749 1.466.574

366.425 318.020 25.272 19.958 3.175 3.068.227
Ago-02

ORIGEM ENTIDADES * <11 11-20 21-100 >100 BENEFICIARIOS
CLO 178.011 173.287 3.746 976 2 521.759 *
DRI 62.527 45.409 7.980 7.672 1.466 1.087.559
DRD 121.465 96.302 12.754 10.724 1.685 1.415.018

362.003 314.998 24.480 19.372 3.153 3.024.336
Set-02

ORIGEM ENTIDADES * <11 11-20 21-100 >100 BENEFICIARIOS
CLO 180.586 175.800 3.768 1.009 9 538.365 *
DRI 69.358 51.076 8.609 8.139 1.534 1.163.449
DRD 120.086 95.860 12.477 10.153 1.596 1.357.879

370.030 322.736 24.854 19.301 3.139 3.059.693
Out-02

ORIGEM ENTIDADES * <11 11-20 21-100 >100 BENEFICIARIOS
CLO 169.059 165.309 3.051 694 5 481.521 *
DRI 75.772 56.472 9.146 8.557 1.597 1.216.971
DRD 117.591 94.255 12.159 9.704 1.473 1.293.665

362.422 316.036 24.356 18.955 3.075 2.992.157
Nov-02

ORIGEM ENTIDADES * <11 11-20 21-100 >100 BENEFICIARIOS
CLO 161.988 158.382 2.869 736 1 469.497 *
DRI 80.948 60.803 9.703 8.803 1.639 1.271.801
DRD 116.433 93.615 11.849 9.573 1.396 1.238.596

359.369 312.800 24.421 19.112 3.036 2.979.894
Dez-02

ORIGEM ENTIDADES * <11 11-20 21-100 >100 BENEFICIARIOS
CLO 106.478 104.783 1.359 336 0 286.486 *
DRI 86.790 65.677 10.314 9.133 1.666 1.316.252
DRD 115.029 92.611 11.596 9.467 1.355 1.219.812

308.297 263.071 23.269 18.936 3.021 2.822.550
Jan-03

ORIGEM ENTIDADES * <11 11-20 21-100 >100 BENEFICIARIOS
CLO 211 180 27 4 0 1.029
DRI 93.081 71.478 10.700 9.234 1.669 1.333.080
DRD 88.321 70.352 9.186 7.685 1.098 956.535

181.613 142.010 19.913 16.923 2.767 2.290.644  
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Inputs  
 Modelo RV1011 DGSSS (disponível para download) 

Inscrição de Entidades Empregadoras e Alteração de Elementos 

 Modelo RV1009 2001 DGSSS (disponível para download) 
Comunicação da entidade empregadora de admissão de novos trabalhadores 

 Modelo RC3008 01 DGSSS (disponível para download) 
Declaração de Remunerações - Trab. por Conta de Outrem 

 Modelo RC3009 01 DGSSS (disponível para download) 
Declaração de remunerações em suporte informático – registo de utilizador da entidade empregadora 

Outputs 
Duplicados dos Impressos  

Fontes de Informação Disponíveis 
 Site do MSST (http://www.msst.gov.pt) 

 Site do IGFSS e do ISSS (http://www.seg-social.pt) 

Canais de Interacção Disponíveis 
 Presencial 

Centros da Segurança Social 
Bancos 
Correios 

 Web: https://www.seg-social.pt/app/dr/ 
Serviço DR-Online Disponível 
Está disponível desde 3 de Fevereiro de 2003 o novo serviço DR-Online que permite a entrega da Declaração de 
Remunerações através da Internet para entidades empregadoras que tenham menos de 10 trabalhadores à data de 
adesão. 
 

Este novo serviço está especialmente vocacionado para a situação de empresas que ainda fazem a entrega em papel, permitindo-
lhe efectuar a entrega da Declaração de Remunerações através da Internet de forma simples e segura em três simples passos. 
 

 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
No momento presente a percepção de tempo por parte da sociedade é mais favorável do que há alguns anos atrás, em 
virtude dos canais remotos de pagamento entretanto activados. Ainda assim não se encontram ainda resolvidos os 
problemas relacionados com as operações internas de registo de remunerações cujos atrasos de vários meses afectam o 
reconhecimento e pagamento de prestações sociais devidas. 

Custo 
O custo dos impressos quando se utiliza esta via de declaração é gratuita e os impressos são enviados directamente pela 
Segurança Social, via correio, para as entidades. 
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Dificuldade 
Se optar pela via presencial o representante da empresa pode ter de enfrentar filas de espera consideráveis. 

A declaração de remunerações electrónica prevista e programada, de forma faseada, pelo Estado (Decreto-Lei n.º 
106/2001, de 6 de Abril), constitui um processo de alteração das relações entre a Administração Pública e os Cidadãos 
que envolve problemas operacionais ainda não totalmente debelados, designadamente ao nível da fiabilidade da leitura 
electrónica das declarações. 

5 - Síntese 
Situação Actual 
Neste momento, e devido ao número de possibilidades de entrega das declarações, o processo encontra-se 
extremamente simplificado, permitindo às entidades escolher qual o relacionamento que preferem ter com a Segurança 
Social. 

A disponibilização da possibilidade de declarar e pagar estas contribuições nas agências bancárias em 2000 e a entrada 
em funcionamento o canal web no início de 2003, vieram melhorar de forma muito substancial o relacionamento Empresa-
Administração Pública. 

Situação Desejável 
O canal presencial, por ser importante para muitas empresas por questões culturais e de hábito, continua a ser o que 
necessita de formas mais expeditas para melhorar o mesmo, uma vez que os tempos de espera continuam a ser 
elevados. 

 (Nota: esta possibilidade não me parece razoável dada a natureza pormenorizada e variável dos elementos que em 
concreto configuram a prestação contributiva) 
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Pagar Contribuições para a Segurança Social 
Este processo refere-se ao pagamento das contribuições para a segurança social no caso dos 
trabalhadores independentes, dos trabalhadores domésticos e das pessoas que não exercem 
actividade profissional ou a exercem sem enquadramento obrigatório 

1 - Objectivos 
 Pagar mensalmente as contribuições à Segurança Social do trabalho independente, do serviço 

doméstico e das situações de inscrição facultativa 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Interveniente 1  

Cidadão  : 

Trabalhador independente 

Trabalhador doméstico 

Pessoas que não exerçam actividade profissional ou a exerçam sem enquadramento obrigatório 

 
Administração Pública 
Interveniente 1  

IGFSS - Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 

Interveniente 2 

IIES - Instituto de Informática e Estatística da Solidariedade 

Interveniente 3 

ISSS - Instituto de Solidariedade e Segurança Social 

3 - Características Principais 
Frequência 

Inputs  
 Impresso Modelo RV 100001 – DGSSS (existe para download) 

Refere-se ao requerimento de inscrição/enquadramento através do qual é definida a prestação contributiva 

 Impresso Modelo RC 3001/2001 – DGSSS (existe para download) 
Refere-se ao requerimento de isenção de pagamento de contribuições e de alteração de elementos. 

 Impresso Modelo RV 1009/01 – DGSSS (existe para download) 
Refere-se à declaração de Início de Actividade e Vínculo Profissional a Nova Entidade Empregadora, aplicável 
também aos trabalhadores domésticos 

 Impresso Modelo RV 1007/2002 – DGSSS (existe para download) 
Refere-se ao requerimento de Inscrição/Enquadramento e Alteração de Elementos no âmbito do seguro social 
voluntário 
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Outputs 
 Prova de pagamento 

 Recibo de pagamento 

O pagamento pode ser efectuado por Multibanco 

Anualmente a Segurança Social envia a cada contribuinte uma carta com o extracto dos pagamentos efectuados durante 
o ano. 

Fontes de Informação Disponíveis 
 Há um site da Segurança Social que integra toda a informação sobre contribuições num único ponto de acesso:

www.seg-social.pt 

 Lojas do Cidadão (não se pode efectuar pagamentos ) 

Canais de Interacção Disponíveis 
 Presencial –Lojas do Cidadão 

 Podem efectuar-se pagamentos pelo Multibanco ou nos vários balcões dos Centros Distritais de Segurança 
Social 
No Multibanco procede-se da seguinte maneira: 
Pagamentos 
Outros pagamentos 
Segurança social 
Opção de escolha entre independente, domésticas ou seguro social voluntário 
Nº de beneficiário 
Mês 
Confirmar 
O montante a pagar aparece automaticamente 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
Os pagamentos efectuados por multibanco consomem o tempo de uma normal operação bancária via ATM. 

Os pagamentos efectuados de forma presencial podem ser temporalmente onerados pela formação de filas de espera 
nos postos de atendimento mais congestionados. 

O ritmo de processamento de dados não é territorialmente uniforme, dando origem a atrasos que podem ir até vários 
meses e que afectam os prazos de processamento das prestações sociais. 

Custo 
Os impressos são fornecidos gratuitamente. 

Dificuldade 
As instruções para o pagamento são acessíveis tanto no Multibanco como nos impressos. 

Outros Aspectos 
O pagamento das contribuições deve ser efectuado: 

 mensalmente, de 1 a 15 do mês seguinte àquele a que as mesmas dizem respeito; 

 no serviço Multibanco ou nas tesourarias dos serviços da Segurança Social. 

5 - Síntese 
Situação Actual 
O pagamento de contribuições para a Segurança Social é já possível por via não presencial, de forma expedita e não 
burocrática. A opção pelo pagamento por via presencial é sempre possível, como maiores custos de tempo e demora no 
processamento de dados e eventual pagamento de  prestações sociais. 
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Situação Desejável 
Possibilitar o pagamento através da internet, através de um formulário semelhante ao do Multibanco ou de um pagamento 
de serviços normal. 
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Adquirir / Vender imóvel 
Este processo refere-se ao processo de aquisição de imóvel. Pela sua frequência, o processo 
reflecte as situações em que a aquisição é efectuada com recurso ao crédito bancário. 

1 - Objectivos 
 Elaboração de um contrato-promessa de compra e venda. 

 Celebração de escritura pública outorgada pelas partes perante o notário. 

 Actualização da titularidade no Registo Predial. 

 Actualização da Matriz Predial. 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Cidadão – comprador e vendedor 

Empresa  – comprador e vendedor 

Instituição de crédito (eventual) 

Imobiliárias 

Solicitadores 

 
Administração Pública 
Cartório Notarial que celebra a escritura. 

Conservatória do Registo Predial onde é solicitado o registo. 

Repartição de Finanças para pagamento de sisa e actualização da matriz predial. 

3 - Características Principais 
Frequência 
Segundo dados disponibilizados na internet pelo Gabinete de Planeamento e Política Legislativa (GPLP), em 2000 foram 
pedidos cerca de 650.000 registos de aquisição e cerca de 280.000 registos de hipoteca. 
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Inputs 
O processo tem três fases principiais, pelo que são identificados os inputs de cada umas dessas fases: 

Realização do Contrato de Promessa Compra e Venda 

Bilhete de Identidade e nº fiscal de contribuinte do comprador e do vendedor ou seus procuradores. 

Contrato de promessa compra e venda. 

Pedido de autenticação do contrato de promessa compra e venda. 

Pedido de liquidação da Sisa. 

Pedido de licença de construção ou habitação. 

Formulário de pedido de registo predial, para obtenção dos registos provisórios. 

Formulário de pedido de certidão do registo predial, para obtenção de certidão dos registos provisórios, após a sua 
realização. 

Realização da Escritura 

Bilhete de Identidade e nº fiscal de contribuinte do comprador e do vendedor ou seus procuradores. 

Distrate do cancelamento de hipoteca (ou seja, nas situações em que o vendedor recorreu ao crédito bancário, constitui a 
prova de que foi realizado o cancelamento da hipoteca em momento prévio ao da realização da escritura). 

Certidão do registo provisório da venda e da nova hipoteca. 

Caderneta Predial. 

Comprovativo da licença de construção ou habitação emitida pela Câmara Municipal. 

Documento comprovativo do pagamento ou isenção de sisa emitido pela Repartição de Finanças. 

Pedido de Registo após realização da escritura 

Formulário de pedido de registo predial, para conversão dos registos provisórios a definitivos, já disponível na internet. 

Certidão da Escritura de Compra e Venda; 

Cópia autenticada do contrato estabelecido com a Instituição Bancária. 

Outputs 
O processo tem três fases principiais, pelo que são identificados os outputs de cada umas dessas fases, que na prática 
serão os inputs da fase seguinte: 

Realização do Contrato de Promessa Compra e Venda 

Autenticação do contrato de promessa compra e venda pelo Notário. 

Certidão dos registos provisórios. 

Comprovativo da licença de construção ou habitação emitida pela Câmara Municipal. 

Documento comprovativo do pagamento ou isenção de sisa emitido pela Repartição de Finanças. 

Realização da Escritura 

Certidão da escritura pública. 

Pedido de Registo após realização da escritura 

Certidão dos novos registos que reflectem a titularidade do novo proprietário e a hipoteca a favor da Instituição bancária. 

Caderneta predial actualizada. 

Fontes de Informação Disponíveis 
www.infocid.pt ou www.dgci.min-financas.pt  ou www.dgrn.mj.pt 

Lojas do Cidadão 

Câmaras Municipais 

Presenciais: organismos envolvidos ou outros com acesso às fontes de informação  
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Canais de Interacção Disponíveis 
À excepção dos pedidos de certidão, os canais de interacção disponíveis são presencias, em cada um dos organismos 
intervenientes nas diversas fases do processo. 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
Processo moroso, quer pela sua complexidade, quer pelas interdependências que cria entre os diversos inputs e outputs 
necessários em cada fase. 

Não existem dados oficiais sobre os tempos médios que poderão estar associados a um processo de aquisição de imóvel. 
Empiricamente poderá dizer-se que no mínimo é um processo que demora cerca de três meses.  

Custo 
Reconhecimento das assinaturas do contrato de promessa compra e venda: 11€ por cada assinatura, ou seja no mínimo 
22€. 

Distrate ou cancelamento da hipoteca: 80% do valor inicial do acto (no mínimo será 108€). 

Registos provisórios: 125€ para o registo de aquisição, 135€ para o registo da hipoteca. 

Certidões relativas aos registos provisórios: 33€. 

A sisa depende do valor patrimonial do imóvel conforme tabela em vigor. No limite poderá ascender a 6% do valor 
patrimonial. 

Escritura: 175€  para a aquisição, aos quais poderão acrescer 122€ caso seja com hipoteca. A estes montantes acresce 
também ainda o pagamento de imposto de selo conforme tabela em vigor; o imposto de selo depende também do valor 
patrimonial do prédio. 

Registos definitivos: 125€ para o registo de aquisição, 135€ para o registo da hipoteca 

Certidões relativas aos registos definitivos: 33€. 

Não entrando em linha de conta com a sisa e o imposto de selo que são variáveis, e considerando a hipoteca, no mínimo 
o custo será de 1.013€. 

Dificuldade 
Processo múltiplo com encadeamento de processos (uns dependem dos outros). Estando envolvidos diferentes 
organismos do estado, é o utente quem tem a responsabilidade de encaminhar o processo entre os mesmos. 

Outros Aspectos 

5 - Síntese 
Situação Actual 
Muitos passos e muitas  entidades não conectadas em que o cidadão garante o encaminhamento dos documentos. 

Situação Desejável 
Existência de um único ponto de contacto para o utente, tornando transparente para o cidadão toda a complexidade do 
processo.  
Criação do Cadastro Predial enquanto base de dados central e disponível a todos os organismos intervenientes, que 
permitiria consolidar toda a informação respeitante aos prédios: dados para fins tributários, dados respeitantes à 
caracterização do prédio e dados relativos à propriedade. 

Os diferentes organismos consultavam a informação e actualizariam os dados que têm responsabilidade de gerir. Esta 
alteração tornaria o processo mais célere na medida em que poderiam ser eliminadas as etapas de deslocação a cada 
uma das entidades envolvidas. 
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Adquirir ou Vender Automóvel 
Proceder à aquisição ou venda de viatura automóvel.  

1 – Objectivos 
 Efectuar a respectiva alteração do Registo de Título de Propriedade; 

 Adquirir o selo municipal de circulação automóvel; 

 Segurar a viatura adquirida, no caso do comprador, e cancelar a apólice de seguro, no caso do 
vendedor ; 

2 - Intervenientes 
Sociedade 
Empresas 

Cidadãos 

 
Administração Pública 
Conservatórias do Registo Automóvel (Direcção Geral dos Registos e Notariado) 

Repartição de Finanças (Direcção Geral dos Impostos) 

3 - Características Principais 
Frequência 
Segundo dados disponibilizados na internet pelo Gabinete de Planeamento e Política Legislativa (GPLP), em 2000 foram 
pedidas cerca de: 

542.000 primeiras inscrições; 

122.000 alterações de nome ou residência; 

518.000 primeiras transferências; 

880.000 segundas ou outras transferências. 

Inputs  
No caso de aquisição de viatura: 
Mod. 1 das Conservatórias do Registo Automóvel (DGRN). 
No caso de venda: 
Mod. 2 das Conservatórias do Registo Automóvel (DGRN). 
Compra do selo municipal numa das entidades revendedoras. 
Obtenção da carta verde da seguradora.  

Outputs 
Emissão de Título de Registo de Propriedade 
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Fontes de Informação Disponíveis 
Linhas telefónicas das Conservatórias do Registo Automóvel; 

Linhas telefónicas das Lojas do Cidadão; 

www.dgrn.mj.pt ou www.dgv.pt; 

Infocid.  

Canais de Interacção Disponíveis 
Presencial nas Conservatórias do Registo Automóvel; 

Correio; 

Fax; 

Telefone. 

4 - Análise Crítica 
Tempo 
Dependendo da Conservatória onde se proceda ao registo o tempo previsto pode atingir os 45 dias. 

Custo 
Os formulários para pedido de registo são gratuitos. 

Os emolumentos a considerar para o registo de propriedade são  55 €. 

O valor a suportar para aquisição do selo municipal depende do ano de matrícula e da cilindrada do veículo em causa. 

Dificuldade 
Várias etapas e necessidades de contacto com várias entidades da administração pública. 

Outros Aspectos 

 

5 - Síntese 
Situação Actual 
Mais do que um contacto com a Administração Pública para realização de um acto simples. 

Situação Desejável 
Ponto único de contacto tornando transparente ao utente a complexidade do processo. Avançar com o projecto do 
documento único automóvel que já está em curso. 
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Síntese de algumas questões fundamentais 
da sociedade civil 

Alterar Morada 
 Envolve tantas “peças da mesma engrenagem” para recolha da mesma informação!  

 Essa “engrenagem” tem de ser articulada e transparente para o cidadão e para as empresas! 

Pagar Obrigações Tributárias e Contributivas 
 É óptimo entregar as declarações pela internet. Mas…., porque é que não é também possível efectuar 

o respectivo pagamento?    

 Há que continuar a aposta no canal Internet, disponibilizando cada vez mais serviços através dessa via. 

Adquirir Nacionalidade Portuguesa 
 O número de anos não pode continuar a ser a unidade para calcular quanto tempo demora a finalizar o 

processo de aquisição de nacionalidade. 

 Há que disponibilizar mais canais de interacção para prestação de apoio e recolha da informação 
necessária. 

Pedir Certidões 
 Não é mais do que o exercer a função de “estafeta do Estado”, pedindo a certidão num organismo para 

a entregar noutro como documento de prova indispensável. 

 É urgente transformar as certidões em apenas “dois cliques” a uma base de dados. 

Fazer denúncia ou reportar ocorrência de um crime 
 Reportar ou denunciar não é difícil, o problema é depois saber onde está e qual foi o andamento do 

processo! 

 Seria desejável que existissem condições para que parte do processo pudesse ser realizado on-line,  
bem como a consulta da fase/situação em que se encontra.  

Pedir/Renovar Bilhete de Identidade 
 Todas as vezes que se renova é necessário repetir a mesma informação! 

 Há que caminhar para um documento único, com recolha informática/digital dos elementos 
necessários.  

Pedir/Renovar Carta de Condução 
 Mais um documento a manter, em que se repete a entrega de dados que a Administração Pública já 

detém! 

 Há que caminhar para um documento único, em que um dos elementos é a carta de condução.  

 Pedir/Renovar Passaporte 

 Mais uma vez, porque é que ao solicitar cada documento se têm que repetir os dados que a 
Administração Pública já detém?  

 E porque não a interacção automática com o Registo Civil?  



PROCESSOS BÁSICOS 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE DE 
INFORMAÇÃO 

Contributos para a renovação da relação entre a 
Administração Pública Portuguesa e os cidadãos e empresas 

 

APDSI – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO 114 / 152 

Candidatar-se a Estabelecimento de Ensino Superior 
 Sendo o canal presencial o único disponível, obriga a uma migração massiva dos estudantes aos 

locais de candidatura! 

 Pelo tipo de destinatários, a disponibilização do canal internet irá ter seguramente uma adesão 
significativa. 

Pedir Lugar de Estacionamento para Cidadãos com Deficiência 
Física 

 É como sobreviver num deserto: falta de informação, ninguém conhece todas as etapas, e há que ter 
uma enorme abnegação para obter finalmente o dístico. 

 Simplificar, agilizar, uniformizar entendimentos entre os diversos organismos envolvidos e disponibilizar 
um ponto de contacto único! 

Votar 
 Não é difícil, nem complexo para o cidadão. A maior complexidade é sem dúvida a manutenção dos 

cadernos eleitorais actualizados.  

 Informatizar e conectar as Juntas de Freguesia. Embora seja um tema polémico, há que caminhar para 
o voto electrónico. 

Solicitar Apoio em Situações de Desemprego 
 Como é possível que possam decorrer vários meses até que seja comunicado se o pedido foi aceite ou 

não? Estamos a falar de dinheiro para necessidades básicas! 

 Estes pedidos têm que ser tratados pela Administração Pública como se tratassem de uma “questão 
de vida ou morte”.  

Marcar Consulta em Estabelecimento de Saúde 
 Não tenho a menor ideia onde me devo dirigir, e todos os locais têm uma fila interminável! Estive num 

outro hospital e não era nada assim! 

 Uniformizar, harmonizar, disponibilizar informação suficiente, e…., criar canais alternativos ao 
presencial. 

Adquirir/Registar Bens (automóvel ou casa) 
 Quais são mesmo os diferentes organismos onde é necessário ir? 

 Mas ainda falta mais um documento? 

 Continuar a aposta em projectos estruturantes como o Documento Único Automóvel. 

 Criação de uma base de dados única para o Cadastro Predial. 

Constituir Sociedade Comercial 
 Porque tenho de esperar tanto tempo para constituir a minha empresa? 

 Porque me obriga tal a tantas deslocações e ao preenchimento de tantos formulários? 

 Concentrar num só local um conjunto importante de organismos para este processo não é suficiente 

 Integrar o processo de modo a que a empresa num só contacto possa fornecer todos os dados 
necessários ao processo. 

 Agilizar e facilitar o processo, confiando. 

 Abertura a novos canais de relacionamento. 

 Informar e disponibilizar informação e maior apoio. 
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Declarar Remunerações à Segurança Social 
 Porque se mantém os atrasos de vários meses que afectam o reconhecimento e pagamento de 

prestações sociais devidas? 

 Como melhorar o atendimento presencial do representante da empresa de modo a evitar filas de 
espera consideráveis? 

 Processo encontra-se extremamente simplificado; entidades dispõem de diversos canais para a 
Segurança Social. 

 Necessidades de continuar a melhorar o atendimento presencial  - formação e qualificação; deslocação 
de mais contactos para outros canais. 

 Necessidades de melhorar e agilizar os processos internos de pagamentos 

Declarar/Pagar Impostos 
 Entrego as Declarações via Internet. Porque não posso pagar os respectivos Impostos utilizando a 

mesma via? 

 A gradual disponibilização de serviços pela DGCI deverá continuar de modo a massificar a utilização 
deste canal, libertando cada vez mais o canal presencial, permitindo atendimentos e serviços de maior 
qualidade e eficiência. 
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Conclusões e recomendações 
Da nossa análise resulta que os cidadãos e as empresas: 
Estão disponíveis para dialogar e interagir electronicamente com a 
Administração Pública por forma a obterem serviços públicos melhores, mais 
baratos e mais rápidos; 
Pretendem ter direito de escolha relativamente ao canal no qual estabelecer 
esse diálogo; 
Pretendem que, à semelhança dos diálogos entre cidadãos, a iniciativa parta 
também da administração, no sentido de estabelecer esse diálogo;  
Não entendem porque têm de dialogar com várias entidades para completar 
uma simples tarefa e querem que a Administração Pública dialogue também 
entre si; 
Querem evitar custos sociais incomportáveis relacionados com tarefas de 
certificação, licenciamento e transporte de dados e informações, que 
competiriam ao Estado garantir em back office; 
Não querem fornecer mais do que uma vez dados que já foram recolhidos por 
algum serviço da Administração Pública – “Ask once, use many”; 
A APDSI estará disponível para continuar a colaborar com o Estado na 
identificação e optimização dos processos básicos e na melhoria da prestação 
dos respectivos serviços electrónicos que conduzem à satisfação das 
necessidades fundamentais dos cidadãos e das empresas. 
A governação na Sociedade da Informação deve basear-se nas redes e no 
acesso fácil de todos, a tudo, em qualquer lugar e a qualquer hora, criando 
condições de universalidade e democraticidade, através da prestação de 
serviços de forma integrada em múltiplos canais de forma autónoma e 
intermediada; 
O Estado deve reorganizar-se para a intergovernação cooperativa, horizontal e 
participada pelos cidadãos, por forma a tornar transparente e responsável a 
actuação de cada órgão interveniente;  
O Estado deve trabalhar numa base de projectos, planos de negócio e 
produtos com prazos, financiamentos, especificações e responsabilidades bem 
definidas e transparentes, por forma a que o mercado responda de forma 
integrada com ética, eficácia e rigor técnico;  
A informação sobre os cidadãos e as empresas deve tendencialmente 
pertencer a toda a Administração Pública, devendo os dados ser propriedade 
do processo ou produto a que se destinam e não apenas de cada um dos 
organismos intervenientes, salvo nos casos previstos na lei;  
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O Estado deve encorajar os cidadãos para um papel cada vez mais activo de 
supervisão e controlo, tendo em vista o exercício da cidadania activa e da 
democracia electrónica;  
O Estado deve organizar-se por forma a constituir uma autoridade reguladora 
dos relacionamentos horizontais entre organismos públicos, ajudando a 
identificar e a optimizar processos e quebrando as respectivas barreiras 
jurídicas, culturais, institucionais, políticas e territoriais; 
Todo o cidadão deve ter o direito fundamental de conhecer e inspeccionar o 
processo e o produto sobre a informação que lhe diga respeito e sobre o 
estado de concretização;  
O Estado não deve investir em infra-estruturas fechadas, e deve encorajar a 
criação de redes normalizadas e seguras, capazes de proporcionarem 
melhores e mais partilhados serviços electrónicos, suportados por redes de 
banda larga capazes de chegar a casa de todos os cidadãos; 
Deve ser incentivada a prestação de serviços públicos por parte de entidades 
privadas, designadamente ONG e Associações, desde que a sua intervenção 
não impeça ou desencoraja a simplificação dos processos administrativos e a 
transformação e a melhoria do aparelho de Estado para melhor servir os 
cidadãos e agentes económicos; 
O Estado deve formular o direito do cidadão à autodeterminação informacional 
e ao acesso à informação sobre todos assuntos relacionados com o exercício 
da sua cidadania activa e que lhe interessa em todos os actos da sua vida e do 
seu quotidiano. 
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Utilização dos “Eventos de Vida” em sites 
internacionais 
Trata-se de uma relação que não pretende ser exaustiva, mas que poderá servir de referência a 
todos quantos desejarem aprofundar o estudo sobre processos básicos. 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
ALEMANHA 

 Deutschland.de 
http://www.deutschland.de/en/ 

AUSTRÁLIA 
 Fed.Gov.au 

http://www.fed.gov.au/KSP/ 

 Life Events Online Service  
https://www.lifeevents.wa.gov.au 

 Service SA – Central South Australia 
http://www.service.sa.gov.au/lifeevents.asp 

 Government of Western Australia 
http://www.onlinewa.com.au/enhanced/lifeevents/ 

 The Victorian Government's Multi-Service Express 
http://www.me.vic.gov.au/Topics/Topic_T000023.html 

 Victorian Education Channel 
http://www.education.vic.gov.au/ch/generic/LifeEvents/LifeEvents.asp?PG=1 

ÁUSTRIA 
 HELP 

http://www.help.gv.at/HELP-FC.html 

BRASIL 
 Rede Governo 

http://www.redegoverno.gov.br/ 

CANADÁ 
 Canada Site 

http://www.canada.gc.ca/main_e.html 

 Fed.gov.au 
http://www.fed.gov.au/KSP/ 

 Government of Ontario 
http://www.gov.on.ca/MBS/english/myontarioweb/life_events.html 
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ESPANHA 
 Administracion.es – El Portal del Ciudadano 

http://www.administracion.es/portadas/ 
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 Ventanilla Única Empresarial 
http://www.vue.es/ 

EUA 
 FirstGov 

http://www.firstgov.gov/ 

 Maryland Department of Health and Mental Hygiene 
http://www.dhmh.state.md.us/lifeevents/ 

 NASA People 
http://nasapeople.nasa.gov/employeebenefits/lifeevents/ 

 Life Events in Washington State 
http://access.wa.gov/life_events/ 

 District of Columbia: Department of Motor Vehicles 
http://dmv.washingtondc.gov/life/life.shtm 

 U.S. Census Bureau, Human Resources Division 
http://www.census.gov/hrd/www/public/work.html 

 Congressional Districts 
http://www.radanovich.house.gov/W3C/w3clifeevents.htm 
http://www.radanovich.house.gov/lifeevents.htm 
http://www.house.gov/nunes/lifeevents.htm 

FRANÇA 
 Service Publique 

http://www.service-public.fr/ 

IRLANDA 
 OASIS 

http://www.oasis.gov.ie/ 

 BASIS 
http://www.basis.ie 

ITÁLIA 
 Italia.gov.it 

http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?channel=HTTP&pagename=e-
Italia/Structure&c=Page&cid=1019529802917 
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MÉXICO 
 Precisa 

http://www.precisa.gob.mx/splash.php 

 México – Gobierno de la Republica 
http://www.gob.mx/wb2/ 

NORUEGA 
 ODIN 

http://odin.dep.no/odin/engelsk/index-b-n-a.html 

NOVA ZELÂNDIA 
 Govt.nz 

http://www.govt.nz/en/search/topics-top/ 

REINO UNIDO 
 UK Online: Your Life 

http://www.ukonline.gov.uk/YourLife/YourLife/fs/en 

 LEAP [Life Events Access Project] 
http://www.leap.gov.uk/ 

 Bath & North East Somerset Council 
http://www.bathnes.gov.uk/events/ 

 Chorley Borough Council 
http://www.chorley.gov.uk/cat.asp?cat=727 

 Dundee - the City of Discovery and Scotland's fourth city 
http://www.dundeecity.gov.uk/lifeevents/ 

 Durham City Council 
http://www.durham.gov.uk/durhamcc/usp.nsf/pws/main+-+life+episodes 

 Hastings Borough Council 
http://www.hastings.gov.uk/life_events/ 

 Leicester City Council 
http://www.leicester.gov.uk/departments/page.asp?pgid=2405 

 Lancaster City Council 
http://www.lancaster.gov.uk/life_events.asp 

 Lewisham Online 
http://www.lewisham.gov.uk/LifeEvents/ 

 Lincolnshire County Council 
http://www.lincolnshire.gov.uk/lccconnect/lifeevents/ 

 Maidstone Borough Council 
http://www.digitalmaidstone.co.uk/cgi-bin/buildpage.cgi?mysql=462 

 North Somerset Council 
http://www.n-somerset.gov.uk/life+events/ 

 Rotherham Metropolitan Borough Council 
http://www.rotherham.gov.uk/graphics/_Life+Events/ 

 Shrewsbury & Atcham Borough Council 
http://www.shrewsbury.gov.uk/public/LifeEvents/ 
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 Stockton Borough Council 
http://www.stockton.gov.uk/life_events/ 

 Surrey County Council 
http://www.surreycc.gov.uk/sccwebsite/sccwspages.nsf/LookupWebPagesByTITLE_RTF/Life+events?
opendocument 

 Tameside Metropolitan Borough Council 
http://www.tameside.gov.uk/lifeevents/ 

 The Royal Borough of Kensington and Chelsea 
http://www.rbkc.gov.uk/lifeevents/general/ 

 Westminster City Council 
http://www.westminster.gov.uk/lifeevents/ 

 Waveney District Council 
http://www.waveney.gov.uk/life_events/life_events_flash.html 

 Worcestershire County Council 
http://www.worcestershire.gov.uk/home/index/life-index.htm 

 Wrexham County Borough Cou 
http://www.wrexham.gov.uk/english/life_events/ 

SINGAPURA 
 ECitizen 

http://www.ecitizen.gov.sg/ 

SUÉCIA 
 SverigeDirekt 

http://www.sverigedirekt.se/sprak/english.asp 

SUÍÇA 
 ECH - Inventaire des processus 

http://www.ech.ch/f/fachgruppen/prozessinventar-ech/prozessinventar.htm 

EUROPA 
 Europa – Public-Services.eu 

http://europa.eu.int/public-services/index_pt.htm 
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ORGANIZAÇÕES DE SOLIDARIEDADE 
 Brain Injury Resource Center - Life Events Inventory 

 http://www.headinjury.com/lifevents.htm 

 Screen Actors Guild  

 http://www.sagph.org/html/lifeevents.htm 

UNIVERSIDADES 
 University of Wisconsin - Office of Staff Benefits 

http://www.uwsa.edu/hr/benefits/lifevent/ 

 Boston University 
http://www.bu.edu/personnel/bu_benefits/events/events.shtml 

 University of California - Human Resources and Benefits 
http://atyourservice.ucop.edu/employees/life_changes/ 

 Duke University: Human Resources 
http://www.hr.duke.edu/benefits/lifeevent.html 

 University of Illinois: Human Resources 
https://nessie.uihr.uillinois.edu/cf/events/ 

BANCOS, SEGURADORAS, ETC. 
 MSN Money 

http://moneycentral.msn.com/tax/lifeevents.asp 

 Legalmart.corp Pty Ltd 
http://www.legalmart.com.au/life_event/ 

 H&R Block 
http://www.hrblock.com/taxes/planning/life_events/ 

 Frank Russell Company 
http://www.russell.com/US/education_center/Life_Events/ 

 GE Financial Assurance 
http://www.gefinancialassurance.com/events/public_contents/html/ 

 The National Bank of New Zealand 
http://www.nationalbank.co.nz/personal/life/ 

 New York Life Insurance Company 
http://www.newyorklife.com/NYL2/Category/0,1233,11314,00.html 

 Tax Reference Library - Life Events 
http://www.taxact.com/reference/library_levents.asp 

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE WORKFLOW 
 WFMC - The Workflow Management Coalition 

http://www.wfmc.org 

 WARIA - Workflow And Reengineering International Association 
http://www.waria.com 

 e-Workflow – The Workflow Portal 
http://www.e-workflow.org 
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Licenciamentos da Administração Pública 
(potenciais processos) 
A lista que se segue resultou de um levantamento efectuado no âmbito do INFOCID, do qual 
resultou uma aplicação que inclui informação fundamental sobre cada licenciamento, 
nomeadamente o código CAE, os organismos intervenientes e a legislação aplicável. Esta lista 
dá uma ideia da variedade e complexidade de alguns dos “produtos” da Administração Pública.. 
Trata-se de um inventário ainda parcial, pois estima-se que existam entre 1500 a 2000 tipos 
diferentes de licenciamentos. 

Agricultura, Produção animal, Caça e Silvicultura 
Empresas de animação turística  

 OUTROS EQUIPAMENTOS E MEIOS DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA 

Pesca 
Direcção Geral das Pescas e Aquicultura 

 PESCA MARÍTIMA 

Extracção de produtos energéticos 
Actividade Industrial  / Direcções Reg. Ministério da Economia 

 AGLOMERAÇÃO DE HULHA 
 AGLOMERAÇÃO DE LINHITE 
 AGLOMERAÇÃO DE MINÉRIOS DE URÂNIO E TÓRIO 
 EXTRACÇÃO DE HULHA 
 EXTRACÇÃO DE LINHITE 
 EXTRACÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 
 EXTRACÇÃO DE URÂNIO E TÓRIO 
 EXTRACÇÃO E AGLOMERAÇÃO DE TURFA 

Indústrias extractivas com excepção da extracção de produtos 
enegéticos 
Actividade Industrial  / Direcções Reg. Ministério da Economia 

 EXTRACÇÃO DE ARDÓSIA 
 EXTRACÇÃO DE CALCÁRIO E CRÉ 
 EXTRACÇÃO DE DIATOMITO 
 EXTRACÇÃO DE FELDSPATO 
 EXTRACÇÃO DE GESSO 
 EXTRACÇÃO DE MÁRMORE E ROCHAS SIMILARES 

 EXTRACÇÃO DE MINERAIS PARA A INDUSTRIA QUÍMICA E PARA A FABRICAÇÃO DE ... 
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 EXTRACÇÃO DE PIRITES 

 EXTRACÇÃO DE QUARTZO 

 EXTRACÇÃO DE SAIBRO, AREIA E PEDRA BRITADA 

 EXTRACÇÃO DE SAL-GEMA 

 EXTRACÇÃO E PREPARAÇÃO DE MINÉRIOS DE COBRE 

 EXTRACÇÃO E PREPARAÇÃO DE MINÉRIOS DE ESTANHO 

 EXTRACÇÃO E PREPARAÇÃO DE MINÉRIOS DE METAIS PRECIOSOS 

 EXTRACÇÃO E PREPARAÇÃO DE MINÉRIOS METÁLICOS NÃO FERROSOS 

 REFINAÇÃO DO SAL 
Actividade Industrial / Direcção Geral das Pescas e Aquicultura 

 EXTRACÇÃO DE SAL MARINHO 

 

DA - Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 
Actividade Industrial / Direcções Reg. Ministério da Economia 

 ABATE DE AVES E COELHOS (PRODUÇÃO DE CARNE), EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
INSTALADA > 150 KVA 

 DESCASQUE, BRANQUEAMENTO E GLACIAGEM DE ARROZ 

 FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL ETILÍCO DE FERMENTAÇÃO. FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL ETILÍCO DE 
FERMENTAÇÃO 

 FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS HOMOGENEIZADOS E DIETÉTICOS 

 FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS PARA AUTO ABASTECIMENTO 

 FABRICAÇÃO DE AMIDOS, FÉCULAS E PRODUTOS AFINS 

 FABRICAÇÃO DE BOLACHAS, BISCOITOS, TOSTAS E PASTELARIA DE CONSERVAÇÃO 

 FABRICAÇÃO DE CACAU E CHOCOLATE 

 FABRICAÇÃO DE CALDOS, SOPAS E SOBREMESAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
INSTALADA 

 FABRICAÇÃO DE CALDOS, SOPAS E SOBREMESAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
INSTALADA 

 FABRICAÇÃO DE CERVEJA 

 FABRICAÇÃO DE CIDRA E DE OUTRAS BEBIDAS FERMENTADAS DE FRUTOS 

 FABRICAÇÃO DE CONDIMENTOS E TEMPEROS 

 FABRICAÇÃO DE FERMENTOS, LEVEDURAS E ADJUVANTES PARA PANIFICAÇÃO E  

 FABRICAÇÃO DE MALTE 

 FABRICAÇÃO DE MARGARINAS E GORDURAS ALIMENTARES 

 FABRICAÇÃO DE MASSAS ALIMENTARES 

 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, N.E. 

 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA <  

 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA >  

 FABRICAÇÃO DE REFRIGERANTES E DE OUTRAS BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS, N.E. 
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 FABRICO DE GELADOS E SORVETES EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 50 KVA 

 FABRICO DE GELADOS E SORVETES EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 50 KVA 

 FABRICO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 50  

 FABRICO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 50  

 INDUSTRIA DO AÇUCAR 

 INDUSTRIA DO CAFÉ E DO CHÁ EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 50 KVA 

 INDUSTRIA DO CAFÉ E DO CHÁ EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 50 KVA 

 MOAGEM DE CEREAIS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 180 KVA 

 MOAGEM DE CEREAIS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 180 KVA 

 PREPARAÇÃO DE AGUARDENTES PREPARADAS 

 PRODUÇÃO DE AGUARDENTES NÃO PREPARADAS EM DESTILARIA DE LABORAÇÃO 
CONTÍNUA 

 PRODUÇÃO DE AGUARDENTES NÃO PREPARADAS EM DESTILARIA DE LABORAÇÃO 
INTERMITENTE COM CARGA POR OPERAÇÃO < 200 L 

 PRODUÇÃO DE AGUARDENTES NÃO PREPARADAS EM DESTILARIA DE LABORAÇÃO 
INTERMITENTE COM CARGA POR OPERAÇÃO > 200 L 

 PRODUÇÃO DE LICORES E OUTRAS BEBIDAS DESTILADAS 

 PRODUÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS BRUTOS (EXCEPTO AZEITE) 

 TRANSFORMAÇÃO DE CEREAIS E LEGUMINOSAS, N.E. EM UNIDADES COM 
POTÊNCIAINSTALADA > 180 KVA 

 TRANSFORMAÇÃO DE CEREAIS E LEGUMINOSAS,N.E. EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
INSTALADA < 180 KVA 

Actividade Industrial / Direcções Regionais de Agricultura / Gabinete de Planeamento e 
Política Agro-Alimentar 

 ABATE DE AVES E COELHOS (PRODUÇÃO DE CARNE), EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
INSTALADA < 150 KVA 

 ABATE DE GADO (PRODUÇÃO DE CARNE), EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 150  

 ABATE DE GADO (PRODUÇÃO DE CARNE), EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 150  

 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS À BASE DE CARNE EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA 
< 150 KVA E LABORAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA < 3000 KG ANO 

 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS À BASE DE CARNE EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA 
< 150 KVA E LABORAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA > 3000 KG ANO 

 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS À BASE DE CARNE EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA 
> 

 TRATAMENTO, LIOFILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OVOS E OVOPRODUTOS EM UNIDADES 
 COM POTÊNCIA INSTALADA <  150 KVA 

 TRATAMENTO, LIOFILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OVOS E OVOPRODUTOS EM UNIDADES 
 COM POTÊNCIA INSTALADA >  150 KVA 

Actividade Industrial / Direcções Regionais de Agricultura 
 CENTRO DE INSPECÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE OVOS 

 CONGELAÇÃO DE FRUTOS E DE PRODUTOS HORTÍCOLAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
 INSTALADA < 150 KVA 
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 CONGELAÇÃO DE FRUTOS E DE PRODUTOS HORTÍCOLAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
 INSTALADA > 150 KVA 

 CONGELAÇÃO DE FRUTOS E DE PRODUTOS HORTÍCOLAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
 INSTALADA > A 150 KVA 

 CONGELAÇÃO DE FRUTOS E DE PRODUTOS HOTRICULAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
 INSTALADA < A 150 KVA 

 FABRICAÇÃO DE SUMOS DE FRUTOS E DE PRODUTOS HORTÍCOLAS EM UNIDADES COM 
 POTÊNCIA INSTALADA < 150 KVA 

 FABRICAÇÃO DE SUMOS DE FRUTOS E DE PRODUTOS HORTÍCOLAS EM UNIDADES COM 
 POTÊNCIA INSTALADA > 150 KVA 

 INDUSTRIA DO LEITE E DERIVADOS EM UNIDADES COM LABORAÇÃO < 10L6/ANO E >  

 INDUSTRIA DO LEITE E DERIVADOS EM UNIDADES COM LABORAÇÃO < 50.000 L/ANO 

 INDUSTRIA DO LEITE E DERIVADOS EM UNIDADES COM LABORAÇÃO > 10L6/ANO 

 PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BATATAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA <  

 PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BATATAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA >  

 PRODUÇÃO DE AZEITE EM LAGARES COM MENOS DE 3 PRENSAS 
Actividade Industrial / Administrações Regionais Saúde / Direcções Reg. Ministério da 
Economia 

 ENGARRAFAMENTO DE ÁGUAS MINERAIS NATURAIS E DE NASCENTE 
Actividade Industrial / Direcções Reg. Ministério da Economia / Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas 

 FABRICAÇÃO DE VERMUTES E DE OUTRAS BEBIDAS FERMENTADAS NÃO DESTILADAS 
Actividade Industrial / Direcções Reg. Ministério da Economia / Ministro das Finanças 

 INDUSTRIA DO TABACO 
Actividade Industrial / Direcções Reg. Ministério da Economia / Direcções Regionais de 
Agricultura 

 PANIFICAÇÃO E/OU PASTELARIA COM ÁREA TOTAL DE LARES DE FORNO < 10M2 

 PANIFICAÇÃO E/OU PASTELARIA COM ÁREA TOTAL DE LARES DE FORNO > 10M2 

 REFINAÇÃO DE ÓLEOS E GORDURAS 
 Actividade Industrial / Direcções Regionais de Agricultura / Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas 
 PRODUÇÃO DE VINHOS COMUNS E LICOROSOS > 2,5 X 10”3” HL/ANO 

 PRODUÇÃO DE VINHOS ESPUMANTES E ESPUMOSOS 

 
DB - Indústria Têxtil 
Actividade Industrial / Direcções Reg. Ministério da Economia 

 ACABAMENTO DE FIOS E TECIDOS, N.E. 

 BRANQUEAMENTO E TINGIMENTO 

 CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO EM COURO EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
INSTALADA < 9,9 KVA 
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 CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO EM COURO EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
INSTALADA > 9,9 KVA 

 CONFECÇÃO DE OUTRO VESTUÁRIO EXTERIOR EM SÉRIE, EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
 INSTALADA < 9,9 KVA 

 CONFECÇÃO DE OUTRO VESTUÁRIO EXTERIOR EM SÉRIE, EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
 INSTALADA > 9,9 KVA 

 CONFECÇÃO DE OUTROS ARTIGOS E ACESSÓRIOS DE VESTUÁRIO, N.E.,  EMUNIDADES 
COM POTÊNCIA INSTALADA < 9,9 KVA 

 CONFECÇÃO DE ROUPA INTERIOR EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 9,9 KVA 

 CONFECÇÃO DE ROUPA INTERIOR EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 9,9 KVA 

 CURTIMENTA E ACABAMENTO DE PELES COM PELO 

 ESTAMPAGEM MANUAL 

 ESTAMPAGEM MECÂNICA 

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE PELES COM PELO EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA  

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE PELES COM PELO EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA  

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS TÊXTEIS CONFECCIONADOS, EXCEPTO VESTUÁRIO, EM 
UNIDADES C/ POT. INSTALADA < 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS TÊXTEIS CONFECCIONADOS, EXCEPTO VESTUÁRIO, EM 
UNIDADES C/ POT. INSTALADA > 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE CORDOARIA EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE MANUAL DE TAPETES E CARPETES 

 FABRICAÇÃO DE MEIAS E SIMILARES DE MALHA EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA 

 FABRICAÇÃO DE MEIAS E SIMILARES DE MALHA EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA 

 FABRICAÇÃO DE REDES ?  

 FABRICAÇÃO DE TAPETES E CARPETES EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 50  

 FABRICAÇÃO DE TAPETES E CARPETES EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 50  

 

DC - Indústria do Couro e dos produtos do couro 
Actividade Industrial / Direcções Reg. Ministério da Economia 

 CURTIMENTA E ACABAMENTO DE PELES SEM PELO 

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE VIAGEM E DE USO PESSOAL, DE MARROQUINARIA, DE 
CORREEIRO E DE SELEIRO EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE VIAGEM E DE USO PESSOAL, DE MARROQUINARIA, DE 
CORREEIRO E DE SELEIRO EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE COMPONENTES PARA CALÇADO 

 FABRICAÇÃO DE COURO RECONSTITUÍDO 

 FABRICAÇÃO MANUAL DE CALÇADO 

 FABRICAÇÃO MECÂNICA DE CALÇADO 

 

DD - Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas obras 
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Actividade Industrial  / Direcções Reg. Ministério da Economia 
 CARPINTARIA EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 9,9 KVA 

 CARPINTARIA EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MADEIRA 

 FABRICAÇÃO DE FOLHEADOS, CONTRAPLACADOS, LAMELADOS E OUTROS PAINÉIS 

 FABRICAÇÃO DE PAINÉIS DE FIBRAS DE MADEIRA 

 FABRICAÇÃO DE PAINÉIS DE PARTICULAS DE MADEIRA 

 IMPREGNAÇÃO DE MADEIRA 

 PARQUETERIA 

 SERRAÇÃO DE MADEIRA 

 

DG - Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou 
artificiais 
Actividade Industrial  / Direcções Reg. Ministério da Economia 

 FABRICAÇÃO DE ADUBOS QUÍMICOS OU MINERAIS E DE COMPOSTOS AZOTADOS 

 FABRICAÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS 

 FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS (verificar e completar) 

 

DH - Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 
Actividade Industrial  / Direcções Reg. Ministério da Economia 

 ARTIGOS DE PLÁSTICO NÃO ESPECIFICADOS 

 ARTIGOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUÇÃO 

 FABRICAÇÃO DE CHAPAS, FOLHAS,TUBOS, PERFIS DE PLÁSTICO 

 FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO 

 FABRICAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR 

 RECONSTRUÇÃO DE PNEUS 

 

DI - Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 
Actividade Industrial  / Direcções Reg. Ministério da Economia 

 FABRICAÇÃ0 DE BETÃO PRONTO EM INSTALAÇÕES FIXAS 

 FABRICAÇÃO DE ABOBADILHAS 

 FABRICAÇÃO DE ARGAMASSAS 

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS CERÂMICOS PARA USOS SANITÁRIOS 

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE GRANITO E ROCHAS SIMILARES EM UNIDADES C/ POT INST > 
50 KVA 
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 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE GRANITO E ROCHAS SIMILARES EM UNIDADES C/ POT INST 
SUPERIOR A 9,9 KVA E <  50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE MÁRMORE E DE ROCHAS SIMILARES EM UNIDADES COM 
POTÊNCIA INSTALADA <  50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE MÁRMORE E DE ROCHAS SIMILARES EM UNIDADES COM 
POTÊNCIA INSTALADA > 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO DE FAIANÇA, PORCELANA E GRÉS FINO EM 
UNID C/ POT INST < 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO DE FAIANÇA, PORCELANA E GRÉS FINO EM 
UNID C/ POT INST > 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS EM ARDÓSIA (LOUSA) EM UNIDADES COM POTÊNCIA  

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS EM ARDÓSIA (LOUSA) EM UNIDADES COM POTÊNCIA  

 FABRICAÇÃO DE AZULEJOS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE AZULEJOS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE BETÃO PARA A CONSTRUÇÃO 

 FABRICAÇÃO DE CAL HIDRÁULICA 

 FABRICAÇÃO DE CANTARIAS E OUTROS PRODUTOS DE PEDRA EM UNIDADES COM 
POTÊNCIA INSTALADA DE  9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE CIMENTO 

 FABRICAÇÃO DE CRISTALARIA 

 FABRICAÇÃO DE FIBRAS DE VIDRO 

 FABRICAÇÃO DE GESSO 

 FABRICAÇÃO DE ISOLADORES E PEÇAS ISOLANTES EM CERÂMICA 

 FABRICAÇÃO DE LADRILHOS, MOSAICOS E PLACAS DE CERÂMICA EM UNIDADES COM 
POTÊNCIA INSTALADA < 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE LADRILHOS, MOSAICOS E PLACAS DE CERÂMICA EM UNIDADES COM 
POTÊNCIA INSTALADA > 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS CERÂMICOS NÃO REFRACTÁRIOS (EXCEPTO OS 
DESTINADOS A CONSTRUÇÃO) EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS CERÂMICOS NÃO REFRACTÁRIOS (EXCEPTO OS 
DESTINADOS A CONSTRUÇÃO) EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE BARRO PARA A CONSTRUÇÃO 

 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE BETÃO, GESSO, CIMENTO E MARMORITE 

 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS EM CERÂMICA PARA USOS TÉCNICOS EM UNIDADES 
DE POT INSTALADA < 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS EM CERÂMICA PARA USOS TÉCNICOS EM UNIDADES 
DE POT INSTALADA > 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS, N.E. 

 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ABRASIVOS 

 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS REFRACTÁRIOS 

 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE FIBROCIMENTO 

 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE GESSO PARA A CONSTRUÇÃO 
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 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS EM AMIANTO (COM EXCLUSÃO DE PRODUTOS EM 
FIBROCIMENTO) COM UTILIZ < 50 TON./ANO 

 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS EM AMIANTO (COM EXCLUSÃO DE PRODUTOS EM 
FIBROCIMENTO) COM UTILIZ > 50 TON./ANO 

 FABRICAÇÃO DE TIJOLOS E TELHAS 

 FABRICAÇÃO DE VIDRO DE EMBALAGEM 

 FABRICAÇÃO DE VIDRO PLANO 

 FABRICAÇÃO E TRANFORMAÇÃO DE OUTRO VIDRO (INCLUI VIDRO TÉCNICO 

 FABRICAÇÃO E TRANFORMAÇÃO DE OUTRO VIDRO (INCLUI VIDRO TÉCNICO) 

 MOLDAGEM E TRANSFORMAÇÃO DE VIDRO PLANO EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
INSTALADA < 9,9 KVA 

 MOLDAGEM E TRANSFORMAÇÃO DE VIDRO PLANO EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
INSTALADA > 9,9 KVA 

 OLARIA DE BARRO EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 50 KVA 

 OLARIA DE BARRO EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 50 KVA 
 

DJ - Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos 
Actividade Industrial  / Direcções Reg. Ministério da Economia 

 ACTIVIDADE DE MECÂNICA GERAL (NÃO SE INCLUEM AS OFICINAS DE REPARAÇÃO 
AUTOMÓVEL) EM UNID COM POTÊNCIA INSTALADA < 9,9 KVA 

 ACTIVIDADE DE MECÂNICA GERAL (NÃO SE INCLUEM AS OFICINAS DE REPARAÇÃO 
AUTOMÓVEL) EM UNID COM POTÊNCIA INSTALADA > 9,9 KVA 

 ESTIRAGEM A FRIO 

 FABRICAÇÃO DE CALDEIRAS E RADIADORES PARA AQUECIMENTO CENTRAL 

 FABRICAÇÃO DE CORRENTES METÁLICAS 

 FABRICAÇÃO DE CUTELARIA EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE CUTELARIA EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS METÁLICAS LIGEIRAS 

 FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS METÁLICAS PESADAS 

 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONSTRUÇÃO METÁLICAS EM UNIDADES COM 
POTÊNCIA INSTALADA < 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONSTRUÇÃO METÁLICAS EM UNIDADES COM 
POTÊNCIA INSTALADA > 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE FECHADURAS, DOBRADIÇAS E DE OUTRAS FERRAGENS EM UNIDADES 
COM POTÊNCIA INSTALADA < 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE FECHADURAS, DOBRADIÇAS E DE OUTRAS FERRAGENS EM UNIDADES 
COM POTÊNCIA INSTALADA > 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 9,9  

 FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 9,9  

 FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS MECÂNICAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA <  

 FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS MECÂNICAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA >  
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 FABRICAÇÃO DE GERADORES DE VAPOR (EXCEPTO CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO  

 FABRICAÇÃO DE LOUÇA METÁLICA E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO 

 FABRICAÇÃO DE MOLAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE PEÇAS SINTETIZADAS 

 FABRICAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E ELEMENTOS SIMILARES EM METAL 

 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ARAME 

 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FORJADOS, ESTAMPADOS E LAMINADOS EM UNIDADES COM 
POTÊNCIA INSTALADA < 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FORJADOS, ESTAMPADOS E LAMINADOS EM UNIDADES COM 
POTÊNCIA INSTALADA > 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS POR PULVEROMETALURGIA 

 FABRICAÇÃO DE REBITES E PARAFUSOS 

 FABRICAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E DE RECIPIENTES METÁLICOS 

 FABRICAÇÃO DE TUBOS DE AÇO 

 FABRICAÇÃO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO 

 FUNDIÇÃO DE AÇO 

 FUNDIÇÃO DE FERRO FUNDIDO EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 50 KVA 

 FUNDIÇÃO DE FERRO FUNDIDO EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 50 KVA 

 FUNDIÇÃO DE METAIS LEVES EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 50 KVA 

 FUNDIÇÃO DE METAIS LEVES EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 50 KVA 

 FUNDIÇÃO DE METAIS NÃO FERROSOS, N.E., EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 50 

 FUNDIÇÃO DE METAIS NÃO FERROSOS, N.E., EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 50 

 LAMINAGEM A FRIO DE ARCO OU BANDA 

 OBTENÇÃO E PRIMEIRA TRANSFORMAÇÃO DE ALUMÍNIO 

 OBTENÇÃO E PRIMEIRA TRANSFORMAÇÃO DE CHUMBO, ZINCO E ESTANHO 

 OBTENÇÃO E PRIMEIRA TRANSFORMAÇÃO DE COBRE 

 OBTENÇÃO E PRIMEIRA TRANSFORMAÇÃO DE METAIS NÃO FERROSOS, N.E. 

 OBTENÇÃO E PRIMEIRA TRANSFORMAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS 

 OUTRAS ACTIVIDADES DA PRIMEIRA TRANSFORMAÇÃO DO FERRO E DO AÇO (INCLUI  

 FABRICAÇÃO DE FERRO - LIGAS NÃO CECA), N.E. 

 PERFILAGEM A FRIO 

 SIDERURGIA E FABRICAÇÃO DE FERRO - LIGAS CECA 

 TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS (NÃO INCLUI REVESTIMENTO POR PINTURA) 

 TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS POR PINTURA EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
INSTALADA  < 9,9 KVA 

 TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS POR PINTURA EM UNIDADES COM POTÊNCIA 
INSTALADA  > 9,9 KVA 

 TREFILAGEM 
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DK - Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. 
Actividade Industrial  / Direcções Reg. Ministério da Economia 

 FABRICAÇÃO DE ARMAMENTO 

 FABRICAÇÃO DE ARMAS DE CAÇA, DESPORTO E DEFESA 

 FABRICAÇÃO DE ASCENSORES E MONTACARGAS, ESCADAS E PASSADEIRAS ROLANTES 

 FABRICAÇÃO DE BALANÇAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE PESAGEM 

 FABRICAÇÃO DE BOMBAS E COMPRESSORES 

 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO NÃO DOMÉSTICO PARA REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO 

 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E DE MOVIMENTAÇÃO, N.E. 

 FABRICAÇÃO DE FORNOS E QUEIMADORES 

 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA O TRABALHO DOS METAIS 

 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, N.E. 

 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA A METALURGIA 

 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA AS INDUSTRIAS ALIMENTARES, DAS BEBIDAS E DO  

 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA AS INDUSTRIAS DA BORRACHA E DO PLÁSTICO 

 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA AS INDUSTRIAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
CERÂMICA E VIDRO 

 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA AS INDUSTRIAS DO PAPEL E DO CARTÃO 

 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA AS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS E PARA A CONSTRUÇÃO 

 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA AS INDUSTRIAS TEXTIL, DO VESTUÁRIO E DO COURO. 

 FABRICAÇÃO DE MOLDES METÁLICOS 

 FABRICAÇÃO DE MOTORES E TURBINAS 

 FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA, PECUÁRIA E SILVICULTURA 

 FABRICAÇÃO DE ROLAMENTOS, ENGRENAGENS E DE OUTROS ORGÃOS DE TRANSMISSÃO 

 FABRICAÇÃO DE TORNEIRAS E DE VÁLVULAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA <  

 FABRICAÇÃO DE TORNEIRAS E DE VÁLVULAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA >  

 FABRICAÇÃO DE TRACTORES AGRICOLAS 

 FABRICAÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ACONDICIONAMENTO E 

 FABRICAÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ACONDICIONAMENTO E DE EMBALAGEM >  

 

DL - Fabricação de equipamento eléctrico e de óptica 
Actividade Industrial  / Direcções Reg. Ministério da Economia 

 FABRICAÇÃO DE APARELHAGEM E EQUIP PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE BAIXA 
TENSÃO <  

 FABRICAÇÃO DE APARELHAGEM E EQUIP PARA INSTAL ELÉCTR BAIXA TENSÃO EM UNID C/ 
POTÊNCIA INSTALADA < 50KVA 

 FABRICAÇÃO DE ACUMULADORES E PILHAS ELÉCTRICAS 

 FABRICAÇÃO DE APARELHAGEM E EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E DE  
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 FABRICAÇÃO DE APARELHOS EMISSORES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO E APARELHOS DE 
 TELEFONIA E TELEGRAFIA 

 FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

 FABRICAÇÃO DE COMPUTADORES E DE OUTRO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 

 FABRICAÇÃO DE CONTADORES DE ELÉCTRICIDADE, GÁS, ÁGUA E DE OUTROS LIQUIDOS. 

 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS 

 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO E APARELHOS MÉDICO-CIRÚRGICOS E DE  

 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO PARA MOTORES E VEÍCULOS 

 FABRICAÇÃO DE FIOS E CABOS ISOLADOS 

 FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENHO, DE CÁLCULO E MATERIAL DIDÁCTICO 

 FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS E APARELHOS DE MEDIDA, VERIFICAÇÃO, CONTROLO, 
NAVEGAÇÃO E OUTROS FINS, N.E. 

 FABRICAÇÃO DE LÂMPADAS ELÉCTRICAS E DE OUTRO MATERIAL DE ILUMINAÇÃO 

 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO 

 FABRICAÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRÁFICO 

 FABRICAÇÃO DE MATERIAL ÓPTICO NÃO OFTÁLMICO 

 FABRICAÇÃO DE MATERIAL ÓPTICO OFTÁLMICO 

 FABRICAÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO E PRÓTESES < 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO E PRÓTESES > 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE MOTORES, GERADORES E TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS 

 FABRICAÇÃO DE RELÓGIOS E MATERIAL DE RELOJOARIA 

 

DM - Fabricação de material de transporte 
Actividade Industrial  / Direcções Reg. Ministério da Economia 

 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE RECREIO E DE DESPORTO EM 
UNIDADES COM POT INST < 50 KVA 

 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE RECREIO E DE DESPORTO EM 
UNIDADES COM POT INST > 50 KVA 

 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES METÁLICAS, EXCEPTO DE RECREIO E .. 

 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES NÃO METÁLICAS, EXCEPTO DE RECREIO 
E DESMANTELAMENTO NAVAL 

 FABRICAÇÃ0 DE VEÍCULOS PARA INVÁLIDOS (não inclui veículos com motor) 

 FABRICAÇÃO DE AERONAVES E DE VEICULOS ESPACIAIS 

 FABRICAÇÃO DE BICICLETAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE BICICLETAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS, REBOQUES E SEMI-REBOQUES 

 FABRICAÇÃO DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E SEUS  

 FABRICAÇÃO DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E SEUS 
MOTORES CONTENDO AMIANTO - UTILIZAÇÃO ANUAL < 50 TONELADAS 
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 FABRICAÇÃO DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E SEUS 
 MOTORES CONTENDO AMIANTO - UTILIZAÇÃO ANUAL > 50 TONELADAS 

 FABRICAÇÃO DE MOTOCICLOS 

 FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 

 FABRICAÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL CIRCULANTE PARA CAMINHOS DE FERRO 

 

DN - Indústrias transformadoras, n.e. 
Actividade Industrial  / Direcções Reg. Ministério da Economia 

 CUNHAGEM DE MOEDAS E MEDALHAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 50 KVA 

 CUNHAGEM DE MOEDAS E MEDALHAS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO 

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE JOALHARIA E DE OUTROS ARTIGOS DE OURIVESARIA EM 
 UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE JOALHARIA E DE OUTROS ARTIGOS DE OURIVESARIA EM 
 UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 9,9 KVA 

 FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS 

 FABRICAÇÃO DE CADEIRAS E ASSENTOS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA < 50  

 FABRICAÇÃO DE CADEIRAS E ASSENTOS EM UNIDADES COM POTÊNCIA INSTALADA > 50  

 FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E SIMILARES 

 FABRICAÇÃO DE COLCHOARIA 

 FABRICAÇÃO DE FILIGRANAS 

 FABRICAÇÃO DE FÓSFOROS E DE OUTROS PRODUTOS DE IGNIÇÃO 

 FABRICAÇÃO DE GUARDA SÓIS E CHAPÉUS DE CHUVA 

 FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 

 FABRICAÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS 

 FABRICAÇÃO DE LINÓLEO E DE OUTROS REVESTIMENTOS RÍGIDOS PARA O CHÃO 

 FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA 

 FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO DE COZINHA EM METAL 

 FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA PARA OUTROS FINS 

 FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO DE OUTROS MATERIAIS PARA OUTROS FINS 

 FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO METÁLICO  PARA OUTROS FINS 

 FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO E COMÉRCIO EM UNIDADES COM 
POTÊNCIA INSTALADA < 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO E COMÉRCIO EM UNIDADES COM 
POTÊNCIA INSTALADA > 50 KVA 

 FABRICAÇÃO DE VASSOURAS, ESCOVAS E PINCÉIS 

 TRABALHO DE DIAMANTES E DE OUTRAS PEDRAS PRECIOSAS OU SEMI-PRECIOSAS PARA 
JOALHARIA E USO INDUSTRIAL 

Actividade Industrial  / Direcção Geral do Ambiente / Direcções Reg. Ministério da Economia 
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 RECICLAGEM, TRATAMENTO E ELIMINAÇÃO DE OUTROS RESÍDUOS INDUSTRIAIS -  

 RECICLAGEM, TRATAMENTO E ELIMINAÇÃO DE OUTROS RESÍDUOS INDUSTRIAIS - NÃO  

 

FF - Construção 
Construção / Instituto das Estradas de Portugal 

 ABERTURA DE VALAS 

 ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA 

 ACESSOS A ESTRADAS - INSTALAÇÕES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 

 ACESSOS A ESTRADAS - LIGAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS OU PARTICULARES A ESTRADAS  

 ACESSOS A ESTRADAS - PRÉDIOS RÚSTICOS E URBANOS 
Construção / Direcções Reg. Ministério da Economia 

 ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO 
Construção 

 AMPLIAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS 

 AMPLIAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS NÃO COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS 

 CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

 CONSTRUÇÃO DE  INSTALAÇÕES DE APOIO DOMÉSTICO E AGRICOLA 

 CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS DE LIXO 

 CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS DE MATERIAIS 

 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 

 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS OFICINAS 

 CONSTRUÇÃO DE VEDAÇÕES COM CARACTERISTICAS DEFINITIVAS 

 CONSTRUÇÃO DE VEDAÇÕES DE FÁCIL REMOÇÃO 

 CONSTRUÇÕES SIMPLES DE INTERESSE AGRICOLA 

 CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS 

 DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGENS 

 EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS 

 FORNECEDOR DE OBRAS PÚBLICAS 

 INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 INSTALAÇÃO DE CANALIZAÇÕES E SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO 

 INSTALAÇÃO ELÉCTRICA 

 OBRAS DE ISOLAMENTO 

 PINTURA E/OU COLOCAÇÃO DE VIDROS 
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 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E PAREDES 
Construção / Direcção Geral da Indústria 

 CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS 
Construção / Direcção Geral do Ambiente / Direcção Geral do Turismo / Instituto das Estradas 
de Portugal 

 CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
Construção / Direcção Geral da Indústria / Instituto das Estradas de Portugal 

 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, VIAS FÉRREAS E AEROPORTOS 
Construção / Direcção Geral do Ambiente 

 ENGENHARIA HIDRÁULICA 
Construção / Comissões de Coordenação Regional 

 PERFURAÇÕES E SONDAGENS 

 

GG - Com. por grosso e retalho; rep. veíc.autom., moto. e bens 
uso pessoal/doméstico 
Comércio por Grosso e a Retalho /  Direcção Geral de Energia 

 AGENTES DO COMÉRCIO POR GROSSO DE COMBUSTÍVEIS, MINÉRIOS, METAIS E DE PROD 
QUÍMICOS PARA A INDÚSTRIA 

Comércio por Grosso e a Retalho /  Direcção Geral do Comércio e da Concorrência 
 AGENTES DE COMÉRCIO POR GROSSO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO INDÚSTRIAL, 

EMBARCAÇÕES E AERONAVES 

 AGENTES DO COMÉRCIO POR GROSSO DE MOBILIÁRIO, ARTIGOS PARA USO DOMÉSTICO E 
FERRAGENS 

 AGENTES DO COMÉRCIO POR GROSSO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADO E ARTIGOS DE  

 COMÉRCIO A RETALHO - CERVEJARIA 

 COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS EM SEGUNDA MÃO 

 COMÉRCIO A RETALHO DE BEBIDAS 

 COMÉRCIO A RETALHO DE CARNE E DE PRODUTOS À BESE DE CARNE 

 COMÉRCIO A RETALHO DE COMBUSTÍVEIS - POSTOS DE ABASTECIMENTO 

 COMÉRCIO A RETALHO DE FRUTA E PRODUTOS HORTÍCOLAS 

 COMÉRCIO A RETALHO DE OUTROS PRODUTOS NOVOS EM ESTABELECIMENTOS  

 COMÉRCIO A RETALHO DE PÃO, PASTELARIA E CONFEITARIA 

 COMÉRCIO A RETALHO DE PRODUTOS ALIMENTARES EM ESTABELECIMENTOS ... 

 COMÉRCIO A RETALHO DE PRODUTOS ALIMENTARES, EM ESTABELECIMENTOS ... 

 COMÉRCIO A RETALHO DE TABACO 

 COMÉRCIO A RETALHO EM BANCAS E FEIRAS DE OUTROS PRODUTOS NÃO ALIMENTARES, 
N.E 

 COMÉRCIO A RETALHO EM BANCAS E FEIRAS DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS 
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 COMÉRCIO A RETALHO EM ESTABELECIMENTOS NÃO ESPECIALIZADOS 

 COMÉRCIO A RETALHO EM ESTABELECIMENTOS NÃO ESPECIALIZADOS - PRODUTOS 
ALIMENTARES, BEBIDAS E TABACO 

 COMÉRCIO A RETALHO EM SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS 

 COMÉRCIO A RETALHO LEITE E DERIVADOS 

 COMÉRCIO A RETALHO NÃO EFECTUADO EM ESTABELECIMENTOS 

 COMÉRCIO A RETALHO POR CORRESPONDÊNCIA 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE  PRODUTOS AGRICOLAS BRUTOS E ANIMAIS VIVOS 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE AÇUCAR 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE ANIMAIS VIVOS 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE AZEITE, ÓLEOS E GORDURAS ALIMENTARES 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE BATATA 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE CAFÉ, CHÁ, CACAU E ESPECIARIAS 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE CARNE 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE CEREAIS, SEMENTES E OLEAGINOSAS 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE CHOCOLATE E PRODUTOS DE CONFEITARIA 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE COMBUSTÍVEIS LIQUIDOS, SÓLIDOS, GASOSOS E PRODUTOS  

 COMÉRCIO POR GROSSO DE COMBUSTÍVEIS, MINÉRIOS METAIS E DE PRODUTOS 
QUÍMICOS PARA A INDÚSTRIA 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE FLORES E PLANTAS 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE FRUTA E PRODUTOS HORTICOLAS 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE LEITE E DERIVADOS, OVOS 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE MATÉRIAS PRIMAS AGRÍCOLAS, TÊXTEIS, ANIMAIS VIVOS E 
PRODUTOS SEMI-ACABADOS 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTARES, N.E 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE PEIXE, CRUSTÁCEOS E MOLUSCOS 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE PELES E COUROS 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE PRODUTOS ALIMENTARES, BEBIDAS E TABACO 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE TABACO 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE TABACO EM BRUTO 

 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 
Comércio por Grosso e a Retalho / Administrações Regionais Saúde 

 COMÉRCIO A RETALHO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E DE HIGIENE 

 COMÉRCIO POR GROSSO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
Comércio por Grosso e a Retalho / Direcções Regionais de Agricultura 
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 COMÉRCIO POR GROSSO DE PRODUTOS AGRICOLAS BRUTOS E ANIMAIS VIVOS 
Direcção Geral do Comércio e da Concorrência 

 COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E MOTOCICLOS; 
COMÉRCIO A RETALHO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS 

Comércio por Grosso e a Retalho /  Inspecção Geral das Actividades Económicas 
 REPARAÇÃO DE BENS PESSOAIS E DOMÉSTICOS, N.E 

 REPARAÇÃO DE CALÇADO E DE OUTROS ARTIGOS EM COURO 

 REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS 

 REPARAÇÃO DE RELÓGIOS E ARTIGOS DE JOALHARIA 

 

HH - Alojamento e Restauração (restaurantes e similares) 
Actividades Turísticas / Direcção Geral do Turismo 

 ALDEAMENTOS TURÍSTICOS COM RESTAURANTE 

 ALOJAMENTO MOBILADO PARA TURISTAS 

 APARTAMENTOS TURÍSTICOS COM RESTAURANTE 

 APARTAMENTOS TURÍSTICOS SEM RESTAURANTE 

 ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS, COM RESTAURANTE, N.E 

 ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS, SEM RESTAURANTE, N.E 

 ESTALAGENS COM RESTAURANTE 

 HOTÉIS COM RESTAURANTE 

 HOTÉIS SEM RESTAURANTE 

 HÓTEIS-APARTAMENTOS COM RESTAURANTE 

 MÓTEIS COM RESTAURANTE 

 OUTROS LOCAIS DE ALOJAMENTO DE CURTA DURAÇÃO, N.E 

 PENSÕES COM RESTAURANTE 

 PENSÕES SEM RESTAURANTE 

 POUSADAS COM RESTAURANTE 

 RESTAURANTES COM LOCAL PARA DANÇA 

 RESTAURANTES COM LUGARES AO BALCÃO (SNACK-BARES) 

 RESTAURANTES DE TIPO TRADICIONAL 

 RESTAURANTES SEM SERVIÇO DE MESAS (SELF SERVICES 

 RESTAURANTES TÍPICOS 

 RESTAURANTES, N.E 

 TURISMO NO ESPAÇO RURAL OU AGROTURISMO 
Actividades Turísticas 

 BARES 

 CAFÉS 
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 CASAS DE CHÁ E PASTELARIAS 

 CERVEJARIAS 

 OUTROS ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS COM ESPECTÁCULO 

 OUTROS ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS SEM ESPECTÁCULO 

 

II - Transportes, Armazenagem e Comunicações 
Transportes por água / Administrações de Portos 

 ACOSTAGEM E DESACOSTAGEM DE MERCADORIAS PERIGOSAS 

 ACOSTAGEM E DESACOSTAGEM DE NAVIOS 

 ACTIVIDADE PORTUÁRIA - AFRETADOR OU CARREGADOR AFRETADOR 

 ACTIVIDADE PORTUÁRIA - FORNECIMENTO DE ÁGUA A EMBARCAÇÕES 

 ACTIVIDADE PORTUÁRIA - RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM EMBARCAÇÕES 

 ACTIVIDADE PORTUÁRIA SHIPCHANDLERS (FORNECEDORES 

 AMARRADOR (AGENTES DE NAVEGAÇÃO 
Transportes por água / Instituto Marítimo-Portuário 

 ACTIVIDADE PORTUÁRIA - OPERADORES PORTUÁRIOS E EMPRESAS DE ESTIVA 

 ACTIVIDADE PORTUÁRIA - RECOLHA DE RESÍDUOS E MISTURAS DE HIDROCARBONETOS 

 AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO 

 OUTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES POR ÁGUA - 
CAUÇÃO/REPRESENTANTES DE NAVIOS 

 OUTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES POR ÁGUA - ISENÇÃO DE TAXAS DE  
PILOTAGEM 

 OUTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES POR ÁGUA - 
PILOTAGEM/COMANDANTES DE NAVIOS MERCANTES  

 TRANSPORTES MARÍTIMOS NÃO COSTEIROS 
Transportes por água / ? 

 OUTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES POR ÁGUA 

 OUTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES POR ÁGUA - AGENTES DE  
Direcção Geral de Transportes Terrestres 

 ACTIVIDADES DOS AGENTES TRANSITÁRIOS, ADUANEIROS E SIMILARES DE APOIO AO  
Agências de Viagens e Turismo / Direcção Geral do Turismo 

 AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO 
Agências de Viagens e Turismo / Direcção Geral das Pescas e Aquicultura 

 AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO - ACTIVIDADES ACESSÓRIAS 
Transportes de passageiros / Direcção Geral de Transportes Terrestres 

 OUTROS TRANSPORTES TERRESTRES DE PASSAGEIROS 

 TRANSPORTE INTERURBANO EM AUTOCARRO 
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 TRANSPORTE OCASIONAL DE PASSAGEIROS EM VEICULOS LIGEIROS 

 TRANSPORTES ESCOLARES 

 TRANSPORTES INTERURBANO EM AUTOCARRO 

 TRANSPORTES PARTICULARES 

 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS INTERNACIONAIS DE PASSAGEIROS 
Instituto Nacional de Aviação Civil 

 TRANSPORTE AÉREO NÃO REGULAR 

 TRANSPORTE AÉREO REGULAR INTERNACIONAL - ROTAS NÃO EXPLORADAS 

 TRANSPORTE AÉREO REGULAR NO INTERIOR DO CONTINENTE 
Direcção Geral de Transportes Terrestres 

 TRANSPORTE PÚBLICO INTERNACIONAL RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS 

 TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO OCASIONAL DE MERCADORIAS 
Transportes por água / Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

 TRANSPORTES COSTEIROS E LOCAIS (AGENTES DE NAVEGAÇÃO 

 TRANSPORTES POR VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES 

 TRANSPORTES POR VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES (AGENTES DE NAVEGAÇÃO 
Primeiro Ministro 

 TRANSPORTES ESPACIAIS 

 

JJ - Actividades financeiras 
Ministro das Finanças 

 ACTIVIDADE DE AUXILIAR DE SEGUROS - FUNDOS DE PENSÕES 

 ACTIVIDADES AUXILIARES DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 

 ADMINISTRAÇÃO DE MERCADOS FINANCEIROS - INTERMEDIAÇÃO EM VALORES  

 ADMINISTRAÇÃO MERCADOS FINANCEIROS 

 CAIXAS ECONÓMICAS 

 FUNDOS DE PENSÕES E REGIMES PROFISSIONAIS COMPLEMENTARES 

 INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS 

 LOCAÇÃO FINANCEIRA 

 OUTRA INTERMEDIAÇÃO MONETÁRIA, N.E 

 SOCIEDADES DE FACTORING 

 SOCIEDADES EMITENTES OU GESTORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO 

 SOCIEDADES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO (SFAC 
Seguros / Ministro das Finanças 

 ACTIVIDADE SEGURADORA E RESSEGURADORA - RAMO «NÃO VIDA 

 ACTIVIDADE SEGURADORA E RESSEGURADORA - RAMO «VIDA 
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Centros Regionais de Segurança Social 
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA SOCIAL 

Banco de Portugal / Ministro das Finanças 
 CAIXAS DE CRÉDITO AGRICOLA MÚTUO 

? /  ?  
 PLANOS POUPANÇA-REFORMA 

 SOCIEDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

MM - Educação 
Administrações Regionais Saúde / Direcções Regionais Educação 

 JARDINS DE INFÂNCIA 
Jardins de Infância /  Administrações Regionais Saúde 

 JARDINS DE INFÂNCIA - ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO 

 JARDINS DE INFÂNCIA - INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 
Jardins de Infância   / ?  

 JARDINS DE INFÂNCIA - REDE PÚBLICA 

 

OO - Outras actividades de serviços colectivos, sociais e 
pessoais 
Empresas de animação turística   / ? 

 MARINAS, PORTOS DE RECREIO E DOCAS DE RECREIO, PREDOMINANTEMENTE 
DESTINADOS AO TURISMO E DESPORTO 

Actividade Industrial / Direcção Geral do Ambiente / Direcções Reg. Ministério da Economia 
 TRATAMENTO E/OU ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS TÓXICOS E PERIGOSOS 

 

XX - Não classificado 
Empresas de animação turística / ? 

 ACTIVIDADES, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DE ANIMAÇÃO AMBIENTAL 

 AERONAVES COM E SEM MOTOR 

 AUTÓDROMOS 

 BALNEÁRIOS TERMAIS E TERAPÊUTICOS 

 CAMPOS DE GOLFE 

 CENTROS EQUESTRES E HIPÓDROMOS 

 EMBARCAÇÕES COM E SEM MOTOR 

 INSTALAÇÕES E EQUIP DE APOIO À PRÁT DA ESPELEOLOGIA, DO ALPINISMO, DO 
MONTANHISMO E DE ACTIVIDADES AFINS 
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 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE APOIO À PRÁTICA DO WINDSURF E OUTROS 

 INSTALAÇÕES E EQUIP DEST A PASSEIOS DE NATUR TURÍSTICA EM BICICL OU OUTROS 
VEÍCULOS DE TODO O TERRENO 

 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PASSEIOS DE NATUREZA TURÍSTICA EM 
VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 

 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PASSEIOS EM PERCURSOS PEDESTRES E 
INTERPRETATIVOS 

 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRÁTICA DO PARAQUEDISMO, 
BALONISMO E PARAPENTE 

 INSTALAÇÕES PARA SALAS DE CONGRESSOS E OUTRAS 

 KARTÓDROMOS 

 PARQUES TEMÁTICOS 
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Legislação Aplicável: 
Actividade Industrial 
- Decreto-Lei nº.109/91 de 15 de Março; 

- Decreto-Lei nº.282/93 de 17 de Agosto; 

- Decreto Regulamentar nº.25/93 de 17 de Agosto; 

- Decreto-Lei nº.97/87 de 04 de Março; 

- Portaria nº.147/87 de 04 de Março; 

- Portaria nº.849/90 de 18 de Setembro 

- Portaria nº.744-B/93 de 18 de Agosto. 

 
Actividades Turísticas 
- D.L. nº.328/86 de 30 de Setembro 

- D.L. nº.149/88 de 27 de Abril 

- D.L. nº.434/88 de 21 de Novembro 

- D.L. nº. 235/91 de 27 de Junho 

- D.L. nº.204/2000 de 01 de Setembro. 

 
Agências de Viagens e Turismo 
- D.L. nº.209/97 de 13 de Agosto. 

- Declaração de Rectificação nº.21-D/97 de 29 de Novembro 

 
Comércio por Grosso e a Retalho 
- Decreto Lei nº.419/83 de 29 de Novembro 

- Decreto Lei nº 339/85 de 21 de Agosto. 

 
Construção 
- D.L. nº.61/99 de 02 de Março. 

- Declaração de Rectificação nº.21-D/97 de 29 de Novembro 

 
Empresas de animação turística 
- D.L. nº.204/2000 de 01 de Setembro. 

 
Jardins de Infância 
- Lei. nº.5/97 de 10 de Fevereiro 

- D.L. nº.553/80 de 21 de Fevereiro 

- Desp. Conjunto nº268/97 de 25 de Agosto 

- Desp. Conj. nº. 258/97 de 21 de Agosto 
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Seguros 
- Decreto Lei nº.94-B/98 de 17 de Abril 

- Declaração de Rectificação nº.11-D/98 de 30 de Junho 

- Portaria nº.95/94 de 09 de Fevereiro 

 
Transportes de passageiros 
- D.L. nº.3/2001 de 10 de Janeiro. 

 
Transportes por água 
- D.L. nº.76/89 de 03 de Março. 

- D.L. nº. 148/91 de 12 de Abril. 
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