A Administração Pública mais perto de si!
VÁRIOS SERVIÇOS NUM ÚNICO BALCÃO
JÁ ABRIU
EM ARMAMAR!
Edifício da
Câmara Municipal

MAIS DE 170 SERVIÇOS NUM SÓ ESPAÇO
Carta de Condução
Entrega de despesas ADSE
Emprego e Formação Profissional
Alteração de morada no Cartão de Cidadão
Cartão Europeu de Seguro de Doença
e muitos outros

VÁRIOS SERVIÇOS NUM ÚNICO BALCÃO
O Espaço do Cidadão é um ponto de atendimento que reúne serviços
de diferentes entidades num único balcão. No Espaço do Cidadão tem
acesso a inúmeros serviços da administração central, local e
de entidades privadas que prestam serviços de claro interesse público.
Existem centenas de espaços em Portugal, espalhados
por locais públicos e balcões dos CTT, numa rede em expansão.
Neste novo balcão pode, por exemplo, tratar da sua Carta de
Condução, solicitar nova senha ou uma caderneta predial junto da
Autoridade Tributária, apresentar despesas junto da ADSE,
tratar de assuntos relativos a emprego e formação profissional,
alterar a morada do Cartão de Cidadão, solicitar o Cartão Europeu
de Seguro de Doença, entre muitos outros.

Conheça este e outros Espaços do Cidadão no Portal do Cidadão
(www.portaldocidadao.pt) e no Mapa do Cidadão (www.mapadocidadao.pt,
em Google Play, App Store e Windows Store).

Serviços eletrónicos
APRENDA A ACEDER E A UTILIZAR
A Administração Pública permite realizar vários serviços através da
Internet, disponíveis 24 horas por dia e acessíveis a partir de qualquer
computador com ligação à rede. No Espaço do Cidadão pode
pedir mais informações sobre estes serviços, saber como aceder e também
utilizar as funcionalidades eletrónicas do Cartão de Cidadão.
Aprenda aqui a realizar estes serviços, para que da próxima vez possa tratar
de tudo a partir de sua casa. Informe-se junto aos balcões.
PEÇA TAMBÉM A CHAVE MÓVEL DIGITAL NO ESPAÇO DO CIDADÃO
Autenticação segura através do telemóvel em sites públicos.
Saiba mais em autenticacao.gov.pt
CENTENAS
BALCÕES EM
TODO O PAÍS
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