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SERVIÇOS ON-LINE 

 

1. Acesso ao sistema 

No website da autarquia (http://www.cm-braganca.pt), clique no link "Balcão virtual", localizado no topo: 

 

 

De seguida clique no link “Serviços Online” que aparece no menu lateral esquerdo: 

 

 

 

 

 

Aparece o ecrã inicial dos serviços: 

 

http://www.cm-braganca.pt/
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Existem duas possibilidades de navegação no sistema: com autenticação e sem autenticação. A autenticação requer 

uma adesão prévia a qual será explicada mais adiante. A vantagem da adesão é permitir acesso a informação referente 

aos processos individuais e ainda a realização de operações adicionais, como seja a submissão eletrónica de 

formulários, evitando em alguns casos a necessidade de deslocação às instalações da Autarquia. 

 

Se apenas necessitar de consultar procedimentos gerais e fazer a descarga de formulários não necessita de 

autenticação. Neste caso apenas tem de clicar na opção “Consultar” marcada a verde: 

 

 

 

Aparecendo as áreas que pode consultar: 

 

 

A partir daqui apenas tem de escolher a área pretendida e seguir as instruções. 
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2. Adesão aos serviços 

Na página inicial dos serviços, clique no link para fazer a adesão, conforme indicado na imagem seguinte. 

 

 

Abre-se uma página onde deve aceitar os “Termos e Condições” e obrigatoriamente preencher os seguintes campos: Nº 

contribuinte, Nome, Morada, Código postal, Localidade e Email. Os restantes campos são de preenchimento 

facultativo.  

 

O preenchimento do formulário de adesão pode ser feito manualmente ou recorrendo ao cartão de cidadão. No último 

caso antes de clicar no botão “Preencher com Cartão de Cidadão” deve ter um leitor de cartões ligado no PC e o cartão 

de cidadão inserido no leitor. Será pedido o PIN de morada. 

Quando a adesão é feita com o cartão de cidadão, é dispensada a entrega de documentos e o utilizador passa a 

autenticar-se com o cartão de cidadão. 

Quando a adesão é feita preenchendo manualmente o formulário de adesão, o utilizador tem de entregar os 

documentos necessários no Balcão Único e passa a autenticar-se com as credencias que lhe são fornecidas (número de 

adesão e palavra passe). 

Feito o preenchimento, clique no botão “Submeter”. Deve aparecer uma mensagem confirmando a submissão do 

pedido.  
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Observação: Se não quiser fazer a adesão online, poderá deslocar-se ao Balcão Único da Câmara Municipal de Bragança 

e pedir a subscrição do serviço.  

 

3. Autenticação 

Se fez a adesão com o cartão de cidadão, ligue o leitor de cartões no PC, introduza o cartão no leitor e carregue no 

botão “Cartão de Cidadão”. Será pedido o PIN de autenticação. 

Se possui o número de adesão e palavra chave, preencha os campos respetivos e carregue de seguida o botão 

“Validar”. 

 

 

Se os dados forem preenchidos incorretamente aparece uma mensagem de erro: 

 

Caso se tenha esquecido da sua palavra passe poderá recuperá-la através do link existente no fundo da página, 

conforme indicado na imagem seguinte: 

 

 

Feita a autenticação passa a ter acesso a todas as funcionalidades do sistema. 

 

Recomendação: Depois de autenticado, aceda aos seus dados pessoais no menu lateral esquerdo e altere a sua senha 

de acesso, clicando no botão “Alterar Palavra Chave”. Utilize uma senha segura mas facilmente memorizável. 

 

 


