Manual de Registo
Serviços Online
Câmara Municipal de Vila do Bispo

Os Serviços Online podem ser acedidos por dois tipos de utilizadores:
 Utilizadores não registados/identificados: acedem aos Serviços Online, consultando as
informações de cada formulário e têm acesso aos formulários em formato PDF;
 Utilizadores registados: além das permissões dos utilizadores não
registados/identificados, podem preencher e submeter pedidos online e consultar o
estado dos processos nos quais são intervenientes.

O registo nos Serviços Online pode ser efetuado de duas formas: usando o Cartão de
Cidadão ou manualmente.
Para poder efetuar o registo utilizando o Cartão de Cidadão é necessário ter um leitor
Smartcard e o software do Cartão de Cidadão, o qual é fornecido juntamente com o leitor e
pode, em alternativa, ser obtido em www.cartaodecidadao.pt. Para iniciar o processo de registo,
na página inicial dos Serviços Online deverá clicar no link “Registar”, tal como mostra a imagem
seguinte.

De seguida, deverá clicar no link “Preencher com Cartão de Cidadão”:
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Deverá seguir as instruções disponibilizadas e após completar os campos que não
ficarem automaticamente preenchidos clicar no botão “Efetuar Registo”.

No caso de desejar efetuar o registo manualmente, deverá, na página inicial dos Serviços
Online, deverá clicar no link “Registar”, tal como mostra a imagem seguinte:

De seguida, deverá preencher os dados do formulário, tal como mostra a imagem
seguinte, bem como anexar fotocópia do Cartão de Cidadão e comprovativo de morada.
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Todos os campos marcados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. No
caso de não anexar fotocópia do Cartão de Cidadão e comprovativo de morada, terá 7 dias úteis
para remeter os referidos documentos aos serviços da Câmara Municipal. Após o
preenchimento de todos os campos deverá clicar no botão “Efetuar Registo”.
Após submeter o pedido, será disponibilizado, tal como mostra a imagem abaixo, um
link com o contrato de adesão, o qual deverá abrir e guardar.

De seguida, será necessário validar o seu endereço de correio eletrónico. Para tal,
deverá aceder ao seu email, onde encontrará uma mensagem semelhante à mostrada na
imagem abaixo:
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Deve clicar na ligação acima assinalada para proceder à validação do seu endereço de
correio eletrónico.
Após a validação do seu endereço de correio eletrónico, deverá aguardar durante 24 a
48 horas para que seja feita a confirmação e ativação da sua conta nos Serviços Online pelos
serviços competentes. Assim que esse processo esteja concluído será informado através de uma
mensagem de correio eletrónico para o email indicado no registo. Assim que tal aconteça, está
em condições de utilizar todas as funcionalidades dos Serviços Online do Município de Vila do
Bispo.
Em caso de dúvidas, pode contactar-nos através dos seguintes meios:
Presencialmente os serviços da Câmara Municipal de Vila do Bispo
Via Telefone: 282 630 600
Via Fax: 282 639 208
Via mail para: servicos.online@cm-viladobispo.pt
Via postal para:
Câmara Municipal de Vila do Bispo
Paços do Concelho
8650 - 407 Vila do Bispo
Horário de Funcionamento:
Dias úteis, das 09:00h às 16:00h

Gabinete de Informática
Fevereiro / 2014

Página 4 de 4

