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I. NOTA PRELIMINAR 
 
A área reservada do Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa 
(SIGO) constitui-se como uma ferramenta de apoio ao registo da atividade das Entidades 
que desenvolvam ofertas educativas e formativas, i.e. operadores do Sistema Nacional de 
Qualificações de acordo com o Decreto-Lei nº 396/2007, de 31 de dezembro, 
nomeadamente, na gestão das ações de formação, dos formandos inscritos e no registo 
da respetiva avaliação com vista à certificação. 
 
Este guia visa, portanto, prestar apoio e esclarecimentos quanto à utilização do SIGO na 
gestão do registo das atividades destas entidades nas suas diversas etapas de intervenção 
e diferentes modalidades. 
 
No sentido de melhorar a monitorização e acompanhamento da oferta educativa e 
formativa, este sistema constitui-se como um instrumento de informação e gestão 
fundamental, tanto para as entidades promotoras/formadoras, como para os organismos 
centrais e estruturas regionais do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança 
Social e do Ministério da Educação. 
 
 

A. Utilizadores registados – deveres e recomendações 

 
O acesso à área reservada é efetuado através das credenciais de acesso originalmente 
atribuídas pela entidade gestora da plataforma – DGEEC - Direção Geral de Estatísticas da 
Educação e Ciência –, as quais permitem a criação de novos utilizadores.  
 
Assim, e para cada um dos utilizadores criados, o acesso à área reservada é efetuado 
através de credenciais pessoais e intransmissíveis que podem ser alteradas através da 
opção de menu “Alterar Senha”. 
 
Cada utilizador da plataforma SIGO é integralmente responsável por todos os registos que 
ocorram com a utilização das suas credenciais de acesso, bem como por manter a 
confidencialidade e rigor da informação registada na plataforma. 
 
Para evitar a utilização não autorizada por terceiros, recomenda-se, ainda, que no final de 
cada sessão se efetue saída da conta (sair) e se feche a janela do navegador (browser). 
 
Em caso de suspeita de uso não autorizado de credenciais de acesso ou de qualquer outra 
quebra de segurança, deverá o utilizador informar imediatamente a DGEEC, através do 
endereço de correio eletrónico sigo@dgeec.mec.pt ou do número de telefone 
213949200. 
 
Por razões de segurança a conta será bloqueada após várias tentativas falhadas de 
acesso. A DGEEC reserva-se ao direito de suspender ou cancelar uma conta de utilizador, 
caso se verifique que a informação fornecida é falsa, incorreta, desatualizada, inadequada 
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ou incompleta. A suspensão ou cancelamento de uma conta só ocorrerá após notificação 
do utilizador 
 
A atualização dos dados constantes do SIGO deve ser garantida no prazo máximo de dez 
dias após o final de cada mês. 
 
 

B. Política de Privacidade e Segurança 

 
Os dados constantes do Sistema serão respeitados ao abrigo do previsto na Lei de 
Proteção de Dados Pessoais – Lei nº 67/98, de 26 de outubro. 
 
Com vista a garantir a qualidade e integridade da informação fornecida, foram 
implementadas as medidas necessárias, tanto a nível tecnológico como organizacional, de 
forma a assegurar que a informação seja segura, precisa, atualizada e completa. 
 
De igual modo, os dados registados nos servidores estão sempre protegidos pelas 
credenciais de acesso (utilizador e senha) que identificam o respetivo utilizador, para 
maior segurança. 
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II. CARACTERIZAÇÃO 
 
A opção de menu “Caracterização” contém informação respeitante aos dados de 
identificação e contactos da entidade, os quais serão posteriormente divulgados através 
do Portal das Qualificações (http://www.portaldasqualificacoes.pt). 
 
Todos os contactos realizados e disponibilizados pela ANQEP, I.P., terão por base a 
morada, endereço de correio eletrónico e ou números de telefone/fax indicados nas 
respetivas opções de menu, pelo que esta informação carece de atualização periódica. 
 
 

A. Identificação 

 
Aqui estão registados os dados de identificação das entidades promotoras/formadoras. 
Uma vez que a informação se encontra previamente preenchida, devem certificar-se de 
que os dados registados se encontram corretos, uma vez que estes elementos são 
essenciais para a emissão da documentação associada às respetivas ofertas. 
 
É também neste espaço que a entidade poderá carregar o respetivo logótipo que figurará 
nos documentos a emitir. 
 
Identificação da Entidade Promotora/Formadora 
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B. Contactos 

 
Todos os contactos da entidade promotora/formadora (endereço de correio eletrónico, 
telefone, fax, URL) devem ser aqui confirmados e/ou atualizados com possibilidade de 
indicação daqueles que serão do domínio público, i.e. os contactos que poderão ser 
divulgados no Portal das Qualificações (http://www.portaldasqualificacoes.pt). 
 
Além dos contactos gerais, deve ainda ser registado um e-mail de contacto exclusivo com 
os serviços regionais e centrais (“e-mail contacto institucional”) dado ser essa a via 
privilegiada de comunicação com as entidades. Este tipo de contacto, além de 
obrigatório, é de registo único e deve estar permanentemente atualizado. 
 
 

���� Procedimentos passo a passo 
 

B.1. Registar novo contacto 
 
1) “Adicionar contacto” ( ). 
2) Selecionar tipo de contacto. 
3) Preencher o campo correspondente. 
4) Indicar se o contacto é do domínio público (�)1. 

5) Gravar ( )e voltar ( ). 
6) Repetir os passos de 1 a 5 para cada um dos tipos de contacto a incluir. 
 
 

B.2. Editar contacto já existente 
 
1) Clicar no ícone lápis ( ) correspondente ao contacto que se pretende editar. 
2) Alterar a informação pretendida. 
3) Gravar ( )e voltar ( ). 
 
 

B.3. Eliminar contacto existente 
 
1) Clicar no ícone caixote ( ) correspondente ao contacto que se pretende eliminar. 
2) Confirmar eliminação clicando no Sim constante da mensagem de alerta que surge no 

topo da página. 
 
  

                                                 
1
 O “e-mail contacto institucional” nunca será público, pelo que essa opção não estará disponível no registo deste 

contacto. 
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C. Formadoras 

 
Esta é a área onde as entidades promotoras deverão proceder ao registo das entidades 
formadoras com as quais colaboram. Tal significa que apenas será possível à entidade 
formadora registar a entidade promotora no formulário de registo das ações de formação 
por si desenvolvidas (no separador Entidades, cf. página 19) se o procedimento atrás 
descrito for observado pela entidade promotora. 
 
No caso da entidade promotora assumir simultaneamente competências de entidade 
formadora deve ser adicionada como tal nesta área. 
 
No caso dos agrupamentos de escolas, escolas não agrupadas e centros de emprego e 
formação profissional do IEFP, esta área estará já definida, não sendo necessário o seu 
preenchimento. 
 
 

���� Procedimentos passo a passo 
 

C.1. Adicionar uma entidade formadora 
 
1) “Adicionar” ( ). 
2) Pesquisar na lista de entidades. Esta pesquisa pode ser efetuada por código da 

entidade, nome ou parte de nome, NIPC ou pelo cruzamento de uma ou mais destas 
variáveis. 

3) Clicar em  para selecionar a entidade pretendida. 
4) Selecionar o estado da entidade formadora, indicando se a mesma se encontra “Ativa” 

�.  
 
Nota: Este procedimento é essencial para que uma entidade formadora possa associar a uma 
ação de formação uma determinada entidade promotora. 

 
 

C.2. Eliminar o registo de uma entidade formadora 
 
1) Clicar no ícone caixote ( ) correspondente à entidade cujo registo se pretende 

eliminar. 
2) Confirmar eliminação clicando no Sim constante da mensagem de alerta que surge no 

topo da página.  
 
Nota: A eliminação do registo de uma entidade previamente adicionada não será possível se a 
mesma estiver ou já tenha estado associada a alguma ação de formação. 
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D. Protocolos de certificação 

 
 
Área exclusiva das entidades com competência para a homologação de certificados e 
diplomas resultantes de cursos EFA desenvolvidos pelas entidades com as quais 
estabeleceram ou venham a estabelecer um protocolo de certificação (entidade 
protocolada) nos termos do disposto no artigo 34º da Portaria n.º 230/2008, de 7 de 
março (com a redação dada pela Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro). 
 
Tal significa que apenas será possível à entidade sem competência para a homologação 
registar no formulário de registo das ações de formação a entidade que homologará os 
certificados e diplomas resultantes dos cursos EFA por si desenvolvidos (no separador 
Entidades, cf. página 19) se o procedimento atrás descrito for observado pela entidade 
com quem estabeleceram protocolo de certificação. 
 
 

���� Procedimentos passo a passo 
 

D.1. Adicionar uma entidade protocolada 
 
1) “Adicionar” ( ). 
2) Pesquisar na lista de entidades. Esta pesquisa pode ser efetuada por código da 

entidade, nome ou parte de nome, NIPC ou pelo cruzamento de uma ou mais destas 
variáveis. 

3) Clicar em  para selecionar a entidade pretendida. 
4) Selecionar o estado da entidade protocolada, indicando se a mesma se encontra 

“Ativa” �.  
 
Nota: Este procedimento é essencial para que uma entidade formadora possa associar uma 
entidade certificadora a uma ação de formação. 

 
 

D.2. Eliminar o registo de uma entidade protocolada 
 
1) Clicar no ícone caixote ( ) correspondente à entidade cujo registo se pretende 

eliminar. 
2) Confirmar eliminação clicando no Sim constante da mensagem de alerta que surge no 

topo da página.  
 
Nota: A eliminação de uma entidade previamente adicionada não será possível se a mesma 
estiver ou já tenha estado associada a alguma ação de formação. 
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E. Promotoras/Certificadoras 

 
Esta é a área de consulta onde as entidades formadoras podem conferir as entidades 
promotoras com quem colaboram. 
 
Também aqui podem ser consultadas as entidades com as quais foram estabelecidos 
protocolos de certificação e quais se encontram ativos. 
 
Tal significa que apenas será possível à entidade formadora identificar a entidade 
promotora e a entidade certificadora no formulário de registo das candidaturas EFA (no 
separador Entidades, cf. página 19) se as mesmas constarem neste formulário. 
 
Para o efeito, a entidade promotora e a entidade certificadora terão, cada uma delas, de 
observar os procedimentos descritos nas secções anteriores (C. Formadoras e D. 
Protocolos de certificação) 
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III. RECURSOS HUMANOS 
 
Cada elemento da equipa pedagógica (tal como previsto nos artigos 24º, 25º e 26º da 
Portaria nº 230/2008, de 7 de março, com a redação dada pela Portaria nº 283/2011, de 
24 de outubro) tem de constar da opção de menu “Equipa”. 
 
Aplica-se aqui o conceito de ficha única, i.e., cada elemento terá uma ficha com dados 
pessoais e profissionais que poderá ser mobilizada para diferentes funções, por diferentes 
entidades e em diferentes modalidades, de acordo com as suas características e tendo 
em conta os requisitos previstos nos normativos legais em vigor para o exercício das 
mesmas no âmbito das respetivas equipas pedagógicas.  
 
Antes de se adicionar um novo elemento à equipa deverá o mesmo ser localizado na 
bolsa de recursos humanos através da opção de menu “Pesquisar”.  
 
A pesquisa pode ser efetuada através de diferentes variáveis, isoladamente ou cruzando 
diferentes critérios (nome, parte de nome, nº de identificação fiscal, data de nascimento) 

com recurso ao ícone da lupa ( ). 
 
Se o elemento a adicionar estiver já registado (aparecerá na lista de resultados) basta 
aceder a “Adicionar à Equipa” (coluna do lado direito da lista). 
 
 

���� Procedimentos passo a passo 
 

A. Adicionar novo elemento à equipa e definir as respetivas funções 

 

1) Aceder à opção de menu “Pesquisar” e localizar ( ) o elemento a adicionar através de 
uma das variáveis disponíveis no formulário (nome, parte de nome, nº de identificação 
fiscal, data de nascimento) podendo e sendo desejável cruzar estas variáveis para 
garantir a localização do elemento, evitando, desta forma, eventuais duplicações no 
registo. 

2) Caso a pesquisa não devolva resultados devem seguir os passos a partir de 3); caso o 
sistema verifique a existência do elemento os procedimentos devem ser os descritos a 
partir de 8). 

3) “Adicionar Recurso Humano” ( ). 
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Adicionar recurso humano 

 
 

4) Preencher todos os campos da ficha individual. 
5) Efetuar o carregamento do CV2, clicando em “Procurar” para descarregar o respetivo 

ficheiro diretamente do computador. 
6) Gravar ( ) e voltar ( ). 
7) Efetuar o procedimento descrito em 1). 
8) Clicar em “Adicionar à Equipa” (última coluna do lado direito da linha de resultados). 
 

Associar recurso humano à equipa da entidade 

 
 

9) Preencher todos os campos base obrigatórios da ficha de funções3. 

10) Gravar ( ) e voltar ( ). 

                                                 
2
 O CV, seja qual for o tipo de ficheiro a carregar no sistema, não poderá ultrapassar 1MB. 

3
 O campo “Data de Fim” apenas deverá ser preenchido se essa informação for conhecida. Depois de gravada esta 

informação, a “Data de Início” não poderá ser alterada, pelo que se aconselha o máximo de cautela neste registo. 
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Ao gravar, o elemento fica automaticamente agregado à equipa pedagógica da entidade 
formadora. 
 
Neste formulário deve ser indicado se o elemento em causa é detentor de CCP, isento 
deste ou portador de habilitação para a docência. Caso seja assinalada esta última opção, 
deverá ser posteriormente selecionado o respetivo grupo de recrutamento. A seleção do 
grupo de recrutamento irá determinar, no caso dos formadores de UC/UFCD da 
componente de base, quais as áreas de competências-chave a apresentar pelo sistema e 
que correspondem àquelas para as quais têm habilitação (cf. Despacho nº 11 203/2007, 
de 8 de junho). 
 
11) Adicionar a função a exercer ( ). 
12) Preencher todos os campos. 
13) Gravar ( ) e voltar ( ). 
 

B. Definir novas funções para um elemento pertencente à equipa 

 
1) Aceder à opção de menu “Equipa” e clicar no ícone roda dentada ( ) correspondente 
ao elemento da equipa para o qual se pretende definir novas funções. 
2) “Adicionar Função” ( ). 
 
Atribuir função a elemento da equipa 

 
 
3) Preencher todos os campos4. 
4) Gravar ( ) e voltar ( ). 

                                                 
4
 Se a função selecionada for formador, e se o mesmo for detentor de habilitação para a docência, aparecerão 

automaticamente as áreas de competências-chave que correspondem àquelas previstas para o grupo de recrutamento 
selecionado, de acordo com o disposto no Despacho nº 11 203/2007, de 8 de junho. 
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C. Editar ficha individual de um elemento pertencente à equipa 

 
1) Aceder à opção de menu “Equipa” e clicar no ícone roda dentada ( ) correspondente 

ao elemento da equipa pretendido. 
2) “Editar Recurso Humano” ( ). 
 
Editar ficha individual de elemento da equipa 

 
 
3) Alterar os campos pretendidos5. 
4) Gravar ( ) e voltar ( ). 
 
 

D. Editar ficha de funções de um elemento pertencente à equipa 

 
1) Aceder à opção de menu “Equipa” e clicar no ícone roda dentada ( ) correspondente 

ao elemento da equipa pretendido. 
2) Na tabela das funções, clicar no ícone lápis ( ). 
 
 
  

                                                 
5
 Campos sensíveis como o nome, data de nascimento e NIF não poderão ser editados, pelo que apenas poderão ser 

sujeitos a correção a nível central. No caso dos elementos com habilitação para a docência, não será possível retirar o(s) 
visto(s) dos grupos de recrutamento selecionados anteriormente. 
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Editar ficha de funções de elemento da equipa 

 
 
3) Alterar a informação pretendida. 
4) Gravar e voltar. 
 
Assim, existirá uma ficha individual e uma ficha de funções para cada elemento da 
equipa. Esta última é um repositório de todas as funções que um determinado elemento 
poderá ir desempenhando ao longo da sua passagem por uma entidade formadora.  
 
O registo de funções a efetuar na opção de menu “Equipa” deve compreender o período 
de tempo em que um determinado elemento da equipa está ao serviço da entidade, 
independentemente das ações em que participe ou venha a participar, pelo que se 
devem efetuar diferentes registos de funções apenas no caso de ter existido um hiato nas 
funções desempenhadas pelo mesmo elemento. 
 
Os elementos que tenham cessado funções aparecem na lista sem qualquer função 
atribuída na coluna “Funções Atuais”. Para facilitar a pesquisa, a listagem de elementos 
pode ser ordenada por ordem ascendente ou descendente, bastando para tal clicar no 
ícone  disponível em cada coluna ou poder-se-á digitar diretamente o nº da página para 
onde quer navegar ( ) e clicar “Go” sem ter de passar 
pela listagem página a página. 
 
É também possível pesquisar os elementos pertencentes à equipa através de alguns 
critérios per si ou cruzando variáveis, tais como nome, parte de nome, validade do CCP, 
n.º de identificação fiscal e função atual. 
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Equipa 

 
 
É importante referir que o que determina as funções que poderão ser registadas é a 
informação preenchida na ficha individual, muito particularmente no que diz respeito aos 
formadores.  
 
Assim, e a título de exemplo, para alguém que venha a desenvolver atividade como 
formador, não bastará selecionar a respetiva função, mas terá que ter indicado na sua 
ficha individual que preenche os requisitos exigidos para o desempenho destas funções 
específicas (habilitação para a docência, grupo de recrutamento, etc.), tal como previsto 
nos normativos legais em vigor. 
 
Naturalmente que a inclusão do Curriculum Vitæ é, além de obrigatória, extremamente 
importante para que possam ser aferidos, a qualquer altura, os requisitos de cada um dos 
elementos da equipa para o exercício das respetivas funções. 
 
A informação acerca das funções a desempenhar, bem como o período de tempo em 
que as mesmas irão ser desenvolvidas, é decisiva para que o elemento da equipa possa 
ou não integrar uma determinada ação de formação. Tal acontece porque o período em 
que a ação decorre determina quais os elementos da equipa que estavam no estado ativo 
(estado determinado pelas datas de início e de cessação de funções), sendo apenas esses 
os que o sistema disponibiliza na listagem a apresentar em cada ação. Além disso, cada 
ação tem intervenientes específicos que só serão apresentados se a sua função estiver 
corretamente definida, como explicado anteriormente. 
 
Nota importante: É indispensável e obrigatório que as entidades tenham os dados das equipas 
permanentemente atualizados. 
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IV. AÇÕES DE FORMAÇÃO 
 
Através dos diferentes campos disponíveis no formulário de pesquisa de ações de 
formação é possível às entidades formadoras procurar, consultar e gerir as diferentes 
ações existentes na entidade e seus respetivos estados. 
 
As entidades promotoras terão a possibilidade de consultar e gerir todas as ações que 
estiveram ou estão a decorrer junto das suas diferentes entidades formadoras. 
 
A pesquisa foi pensada para limitar a procura de uma ou mais ações de formação com 
base no cruzamento de diferentes variáveis, facilitando desta forma a localização do 
resultado pretendido. É de referir que determinados campos do formulário vão sendo 
disponibilizados à medida que se efetua o respetivo preenchimento. 
 
Pesquisa e gestão de ações de formação 

 
 
É também nesta área que é possível o registo de novas ações de formação, acionando  

“Adicionar Ação” e selecionando o botão correspondente à modalidade pretendida – EFA  
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Selecionar modalidade da ação a registar 

 
 
 

���� Procedimentos passo a passo 
 
O registo de informação de uma ação EFA encontra-se distribuído por diferentes 
separadores que vão aparecendo à medida que se vai preenchendo os dados. 
 
Separadores – ação EFA 

 
 
Os separadores que contêm algarismos (#) são aqueles onde existem pedidos pendentes 
para aprovação do funcionamento da ação em condições excecionais (por exemplo ter 
menos ou mais formandos que o legalmente previsto; um formador poder acumular 
funções de mediação, etc.). O separador mostrará o nº de pedidos que se encontram 
pendentes de decisão por parte do serviço regional da respetiva área geográfica de 
intervenção. 
 
 

A. Adicionar os dados base de uma ação EFA 

 
1) Preencher os campos obrigatórios constantes do separador Curso. 
2) Caso a formação decorra numa entidade externa, assinalar a quadrícula 

correspondente � e preencher os dados específicos da entidade. 
3) Se a ação for financiada, deve ser selecionado o programa correspondente no campo 

destinado para o efeito. 
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Após a gravação ( ) dos dados base da ação, o sistema gera automaticamente o 
respetivo código administrativo e mostra os separadores seguintes, os quais devem ser 
percorridos para preenchimento dos dados específicos da ação em causa. 
 
Registo de ação EFA – separador Curso 

 
 
 

B. Identificar as entidades envolvidas na ação EFA 

 
No separador Entidade devem ser indicadas quais as diferentes entidades que terão 
intervenção na ação de formação em causa, nomeadamente a entidade formadora e a 
entidade promotora. 
 
1) Confirmar os dados da “Entidade Formadora” que aparecerá preenchida por defeito 

(nome do responsável e e-mail associado). 
2) Selecionar “Entidade Promotora” do menu. 
3) Selecionar “Entidade Certificadora” do menu (se aplicável). 
4) Gravar ( ). 
 
Qualquer uma destas entidades deve estar previamente definida, tal como descrito nas 
secções C. Formadoras, D. Protocolos de certificação e E. Promotoras/Certificadoras. Os 
respetivos responsáveis devem igualmente estar identificados nas Equipas das entidades 
com todos os campos obrigatórios preenchidos. 
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Registo de ação EFA – separador Entidade 

 
 
Ao selecionar a entidade promotora do menu correspondente, o sistema preenche 
automaticamente a informação restante, i.e., “Nome do Responsável” e “E-mail”, mas 
apenas se estes campos estiverem preenchidos na origem. Caso contrário, não será 
possível continuar o carregamento dos dados da ação, uma vez que existirão campos 
obrigatórios por preencher. Caso a entidade promotora seja distinta da formadora, dever-
se-á contactar a entidade em causa para que efetue o preenchimento dos campos em 
falta. 
 
 

C. Confirmar o plano de formação de uma ação EFA 

 
No separador Plano de Formação, será mostrado o plano de formação, pré-definido com 
base na tipologia selecionada no separador Curso, respetivas UC/UFCD e carga horária 
associada. 
 
É nesta área que se poderão adicionar UFCD opcionais nas tipologias em que tal é 
permitido, bem como as UFCD de bolsa, sempre que aplicável. 
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D. Registar a equipa de uma ação EFA 

 
O elenco modular constante no separador Plano de formação transitará automaticamente 
para o separador Equipa, uma vez que importa identificar e associar às unidades do plano 
os elementos da equipa (previamente definidos, tal como descrito em III. Recursos 
humanos) que acompanharão a ação de formação. 
 
Registo de ação de EFA – separador Equipa 

 
 
1) Clicar em  “Adicionar Elemento da Equipa à Ação”. 
2) Preencher os campos obrigatórios do formulário. Ao selecionar o elemento e 

correspondente função, e tendo em conta o período de funções já registado, o sistema 
apresenta automaticamente as datas de início e fim de funções desse elemento no 
âmbito da ação em causa. Caso a data de fim das funções do elemento selecionado 
seja anterior à data de fim da ação, o sistema apresentará a 1ª. 

3) Assinalar a quadrícula correspondente a Mediador �, caso o elemento desempenhe 
estas funções na ação. 
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Selecionar elemento da equipa da entidade para associar à ação EFA 

 
 

4) Selecionar o formador adicionado à ação. 
5) Assinalar as UC/UFCD correspondentes àquelas que serão ministradas pelo formador 

em causa6. 
6) “Gravar seleção”. Automaticamente o formador fica com a carga horária total de cada 

uma das UC/UFCD atribuídas (25 ou 50 horas). Todavia, se existir mais que um 
formador associado a uma mesma UC/UFCD, poder-se-á distribuir a carga horária total 
por cada um deles, bastando para tal clicar no ícone lápis  “Horas” correspondente, 
de forma a preencher o formulário. 

  

                                                 
6
 Apenas estarão disponíveis as UC/UFCD para as quais o formador se encontra habilitado de acordo com o que foi 

indicado na sua ficha individual e, no caso da componente de base, as UC/UFCD associadas às áreas de competências-
chave que foram previamente indicadas na ficha de funções da opção de menu “Equipa”. 
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Associar elemento da equipa da ação às UC/UFCD do plano de formação 

 
 

E. Descrever os recursos físicos a mobilizar para a ação EFA 

 
No separador Recursos Físicos devem as entidades fazer uma descrição dos espaços da 
entidade formadora, ou aqueles onde decorrerá a formação, caso a mesma seja 
ministrada numa entidade externa, respetivas condições ambientais, equipamento a 
utilizar, etc. Para o efeito, é disponibilizado um formulário. 
 

F. Fundamentar a ação EFA 

 
Consta do separador Técnico-Pedagógico um formulário cujo conteúdo apoiará a tomada 
de decisão por parte dos serviços regionais responsáveis pela autorização da ação. 
 

G. Adicionar formandos a uma ação EFA 

 
Para adicionar formandos a uma ação EFA, deverão ser observados os passos descritos no 
capítulo seguinte (V. Formandos e inscrições). Apenas será possível adicionar formandos 
à ação se a mesma se encontrar no estado “Autorizada (Aprovação Pedagógica)” ou “Em 

funcionamento”. 
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H. Alterar / consultar o estado / percurso de uma ação EFA 
 

É no separador Estados que vão sendo registadas todas as fases por que passa o curso 
EFA, desde a submissão até à sua conclusão (cf. Anexo 1). 

É ainda nesta área que se poderá submeter a candidatura ( ), colocar a ação em 

funcionamento ( ), cancelar a ação ( ) ou concluir a ação ( ). 
 
Registo de ação EFA – separador Estados (submeter candidatura) 

 
 
Registo de ação EFA – separador Estados (colocar ação em funcionamento/cancelar) 
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Nota: Antes de se colocar uma ação em funcionamento, deve ser verificado se a data de início se 
mantem. Caso haja alteração, deve ser submetido um pedido de aprovação (cf. J. Submeter 
pedidos de aprovação). Uma vez a ação colocada em funcionamento, pressupõe-se que a mesma 
efetivamente começou, pelo que deixa de ser possível solicitar alteração da data de início. 
A data de fim da ação pode ser ajustada tendo em conta possíveis alterações do cronograma, 
através de um pedido de aprovação (cf. J. Submeter pedidos de aprovação). 

 
 

I. Associar formandos a uma ação EFA 

 
Para ser possível associar formandos a uma ação EFA deverão estar cumpridos dois 
requisitos: 
 

����  os formandos deverão estar inscritos na entidade e respetiva modalidade de 
formação (tal como descrito no capítulo V. Formandos e inscrições); 
����   a ação EFA deverá estar no estado “Autorizada (aprovação pedagógica)”. 

 
Será ainda possível adicionar formandos a uma ação EFA que se encontre no estado “Em 

funcionamento”, permitindo assim a integração de um formando após o início da ação. 
Todavia, este procedimento apenas poderá ser observado se forem asseguradas as 
condições mínimas para a certificação, tal como disposto na Portaria nº 230/2008, de 7 
de março (com a redação dada pela Portaria nº 283/2011, de 24 de outubro). 
 
 

J. Submeter pedidos de aprovação 

 
O sistema efetua uma série de validações de acordo com os normativos legais em vigor. 
Sempre que existir uma situação de excecionalidade contemplada na legislação que 
careça de autorização do serviço regional territorialmente competente, deve ser 
submetido, via plataforma, o respetivo pedido de aprovação devidamente 
fundamentado. 
 
Os pedidos de aprovação localizam-se nos separadores Curso, Equipa e Formandos e 
obedecem a tipologias pré-definidas, como por exemplo alteração da data de início da 
ação, atribuir UC/UFCD ao mediador colocar em funcionamento uma ação com um nº de 
formandos inferior ao legalmente previsto. 
 
1) No separador pretendido, clicar em  “Adicionar Pedido de Aprovação”. 
 
Adicionar pedido de aprovação: separador Formandos
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Criar pedido de aprovação

 
 
2) Selecionar o tipo de pedido. 
3) Preencher o campo da fundamentação do pedido. 
4) Gravar ( ). 
5) Confirmar a submissão do pedido clicando no Sim constante da mensagem de alerta 

que surge no topo da página. 
 
Existem, no entanto, alguns pedidos de aprovação que são despoletados 
automaticamente pelo sistema sempre que: 
 

���� se associa um formando com menos de 18 de anos 
���� se mobiliza um nº de formandos superior ao legalmente previsto 
���� se associa um formando com menos de 23 anos a uma ação de nível secundário 

cujo regime de funcionamento seja diurno 
 
Tanto num caso, como noutro, os pedidos são remetidos automaticamente, via 
plataforma, para o serviço regional da respetiva área geográfica de intervenção, o qual 
deverá posteriormente analisar e (in)deferir o pedido via plataforma SIGO. 
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V. FORMANDOS E INSCRIÇÕES 
 
Qualquer formando poderá ser inscrito num curso EFA desde que cumpra os requisitos de 
acesso previstos nos normativos legais em vigor, complementados pelo disposto na 
Orientação Técnica nº 12. 
 
Para que seja permitida nova inscrição, o formando não poderá estar em qualquer um 
dos seguintes estados num Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP): 
 

� Inscrito 
� Em acolhimento 
� Em diagnóstico 
� Em orientação 
� Encaminhado (processo RVCC) 
� Em reconhecimento 
� Certificação parcial 
� Suspenso 
� Transferido 

 
De igual modo o formando não poderá estar inscrito numa ação EFA. 
 
Por conseguinte, apenas se poderá adicionar uma nova inscrição para formando que já 
conste no sistema se o seu processo se encontrar no estado “Certificado”, “Encaminhado” 
ou “Desistente”, de modo a permitir avançar para o nível seguinte. 
 
Também nesta área se aplica o conceito de ficha única para registo dos formandos, a qual 
poderá ser mobilizada para diferentes percursos de qualificação/frequência de diferentes 
modalidades de educação-formação, em diferentes períodos de tempo e em diferentes 
entidades (i.e., não há necessidade de preencher novamente a ficha individual para um 
formando que já se encontre registado no sistema, evitando-se assim a repetição e, por 
vezes, a diferença nos dados base). 
 
O 1º passo antes de se proceder à inscrição de qualquer formando é verificar se o mesmo 
já se encontra registado no sistema. Para tal é possível e desejável utilizar diferentes 
critérios para pesquisar um formando (através do ícone da lupa), podendo estes ser 
utilizados separadamente ou de forma combinada (nome, parte de nome, nº de 
identificação, etc.). 
 
Os resultados devolvidos permitem verificar se o formando se encontra registado no 
sistema e se o seu estado atual permite ou não uma nova inscrição, tal como já indicado. 
 
Se o formando estiver já registado (aparecerá na lista de resultados) basta aceder a 
“Inscrições” (coluna do lado direito da lista) para consultar se o mesmo se encontra num 
estado que permita a mobilização da sua ficha para uma nova inscrição. Será também 
possível consultar a respetiva Caderneta Individual de Competências e apurar quais as 
UC/UFCD já certificadas ou em avaliação. 
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Pesquisa de formandos- com resultado (adicionar nova inscrição) 

 
 
Se for esse o caso, devem ser observados os seguintes passos. 
 
 

���� Procedimentos passo a passo 
 

A. Adicionar nova inscrição e associar um formando a uma ação EFA 

 
1) Pesquisar o formando através de uma das variáveis disponíveis no formulário (Nº 

SIGO, nº de identificação, NIF, data de nascimento, nome completo ou parte do nome) 
podendo e sendo desejável cruzar estas variáveis para evitar erros no registo de um 
processo. 

2) Caso a pesquisa não devolva resultados devem seguir os passos a partir de 3); caso o 
sistema verifique a existência do adulto os procedimentos devem ser os descritos a 
partir de 6). 

3) Clicar em  “Adicionar Formando”. 
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Pesquisa de formandos – sem resultado (adicionar formando) 

 
 
4) Preencher todos os campos da ficha individual7. 
5) Gravar e voltar. 
6) Clicar em “Inscrições” (última coluna do lado direito da linha de resultados). 
7) Adicionar  “Nova Inscrição”. 
8) Selecionar a modalidade de formação. 
9) Preencher todos os campos obrigatórios da ficha de inscrição. 
10) Gravar ( ). 
 
Ao gravar, o formando fica automaticamente inscrito na entidade e na modalidade de 
formação selecionada. O preenchimento de informação mais específica no que diz 
respeito à inscrição efetuada pode ser feito de imediato ou posteriormente devendo o 
formando, neste último caso, ser pesquisado tal como se explica no capítulo seguinte (VI. 
Gestão de inscrições). 
 
O registo de informação de uma inscrição encontra-se distribuído por diferentes 
separadores que vão aparecendo à medida que se vai preenchendo os dados. 
 
Separadores – formando 

 
 
11) No separador Diagnóstico preencher os campos obrigatórios, nomeadamente a 

certificação pretendida e/ou saída profissional pretendida. O preenchimento destes 
dados, em conjunto com a informação constante do campo “Último ano de 
escolaridade obtido”, servirá para que o sistema defina, por defeito, qual a tipologia 
do percurso adequada ao formando. 

                                                 
7
 Acerca do preenchimento dos diferentes tipos de documento de identificação, sugerimos a consulta do Anexo 4. 
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12) Gravar ( ). Ao gravar é apresentado automaticamente o plano de formação com as 
UC/UFCD necessárias para atingir o objetivo definido nesta área. 

 
O preenchimento destes dados, em conjunto com a informação constante do campo 
“Último ano de escolaridade obtido”, servirá para que o sistema filtre as ações a 
apresentar e que se adequam às características e objetivos do formando. 
 

13) No separador Plano de Formação, clicar em  “Selecionar Ação de Formação”. 
14) Apenas aparecerão as ações de formação que se enquadram nos objetivos definidos 

no separador Diagnóstico e que estejam ou no estado “Autorizada (aprovação 

pedagógica)” ou “Em Funcionamento”. 

15) Clicar em (última coluna do lado direito) correspondente à ação de formação que 
se pretende selecionar. 

16) Nesta etapa deverão ser selecionadas as UFCD opcionais da componente de base 
e/ou as UFCD de bolas (se aplicável). Gravar ( ). 

17) Selecionar as UC/UFCD que o formando irá realizar. 
18) Gravar ( ). 
 
Ao gravar, o formando fica automaticamente associado à ação de formação selecionada. 
 
 

B. Proceder ao registo da avaliação e certificação/desistência de um 
formando 

 
Consultar o capítulo VI. Gestão de inscrições (F. Proceder ao registo da avaliação e 
certificação/desistência de um formando). 
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VI. GESTÃO DE INSCRIÇÕES 
 
Aqui se pesquisam formandos e se associam as respetivas inscrições, previamente 
efetuadas às ações pretendidas, tal como descrito no capítulo anterior, V. Formandos e 
inscrições (A. Adicionar nova inscrição e associar um formando a uma ação EFA). 
 
Esta área permite, por um lado, a localização de um determinado formando mesmo que 
não se saiba à partida qual é a ação na qual o mesmo se encontra inserido ou, por outro, 
associar um formando em particular a uma determinada ação. 
 
Está disponível a pesquisa simples (que aparece por defeito) e a pesquisa avançada. 
 
A pesquisa simples contempla os campos mais importantes e é através desta que se pode 
localizar um determinado formando para o mobilizar para uma ação de formação ou 
consultar e gerir o seu processo na ação. 
 
Pesquisa e Gestão de Inscrições – pesquisa simples 

 
 
A pesquisa avançada foi pensada para localizar um ou mais formandos com base no 
cruzamento de diferentes variáveis, designadamente modalidade, qualificação, data, 
entre outros. 
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Pesquisa e Gestão de Inscrições – pesquisa avançada 

 
 
Para mobilizar uma inscrição de um determinado formando para uma ação, o primeiro 
passo é localizá-lo na lista de adultos que foram previamente inscritos na entidade. Por 
conseguinte, deve ser efetuada uma pesquisa que deverá ter em conta as variáveis 
disponíveis no formulário de modo a localizar mais facilmente um dado formando. 
 
Pesquisa e Gestão de Inscrições – resultados 

 
 
A partir do momento em que o formando é localizado na lista de resultados, o 
procedimento para aceder ao respetivo processo, quer para editar informação relativa 
aos dados pessoais e/ou de inscrição, quer para registar ações, deve observar os passos 
que a seguir se descrevem. 
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���� Procedimentos passo a passo 
 

A. Editar ficha individual de um formando 

 

1) Na linha correspondente ao formando pretendido, clicar em (última coluna do lado 
direito) para aceder ao respetivo processo. 

2) Uma vez no processo, é possível  “Editar Formando” localizado do lado direito por 
cima dos separadores da inscrição do formando. 

 
 

B. Editar/eliminar ficha de inscrição de um formando não associado a uma 
ação, ainda sem diagnóstico definido 

 

1) Na linha correspondente ao formando pretendido, clicar em  (última coluna do lado 
direito) para aceder ao respetivo processo. 

2) Editar dados da inscrição ou eliminar ficha clicando em  “Apagar inscrição”. 
3) Gravar ou confirmar. 
 
 

C. Editar/eliminar ficha de inscrição de um formando não associado a uma 
ação, mas com diagnóstico definido 

 

1) Na linha correspondente ao formando pretendido, clicar em  (última coluna do lado 
direito) para aceder ao respetivo processo. 

2) No separador Diagnóstico, clicar em  “Editar”. 
3) Confirmar. 
4) Editar dados da inscrição ou eliminar ficha clicando em  “Apagar inscrição”. 
5) Gravar ou confirmar. 
 
 

D. Editar/eliminar ficha de inscrição de um formando associado a uma ação 

 

1) Na linha correspondente ao formando pretendido, clicar em  (última coluna do lado 
direito) para aceder ao respetivo processo. 

2) Uma vez no processo, é possível  “Limpar ação” localizado do lado direito por cima 
dos separadores da inscrição do formando. 

3) Confirmar. 
4) Editar dados da inscrição (cf. secção anterior C.2) ou eliminar ficha, clicando em  

“Apagar inscrição”. 
5) Gravar ou confirmar. 
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E. Associar um formando a uma ação de formação 

 

1) Na linha correspondente ao formando pretendido, clicar em  (última coluna do lado 
direito) para aceder ao respetivo processo. 

2) No separador Plano de Formação, clicar em  “Adicionar Ação de Formação”. 
3) Apenas aparecerão as ações de formação que se enquadram nos objetivos definidos 

no separador Diagnóstico e que estejam ou no estado “Autorizada (aprovação 

pedagógica)” ou “Em Funcionamento”. 

4) Clicar em  (última coluna do lado direito) correspondente à ação de formação que 
se pretende selecionar. 

5) Selecionar as UC/UFCD que o formando irá realizar. 
6) Gravar. 
 
Ao gravar, o formando fica automaticamente associado à ação de formação selecionada. 
 
 

F. Proceder ao registo da avaliação e certificação/desistência de um 
formando 

 
O separador Certificação só ficará disponível quando a ação estiver no estado “Em 

funcionamento”. Nesta área deverão ser indicadas quais as UC/UFCD que o formando 
concluiu com aproveitamento e posteriormente finalizar a respetiva avaliação. 
 
Se o formando tiver aproveitamento, terá direito ao correspondente certificado de 
qualificações das UC/UFCD que tiver concluído, pelo que no separador Certificação que 
consta do respetivo processo, deverão assinalar as UC/UFCD concluídas e finalizar a 
certificação. 
 
A data da certificação coincide, regra geral, com a data de fim da ação. Todavia se o 
formando não realizar todas as UC/UFCD do plano de formação da ação e certificar 
algumas unidades antes do final da ação, deve registada a data correspondente. O 
sistema emitirá o correspondente certificado de qualificações. 
 
Uma vez que o processo de finalização de uma inscrição é irreversível, existem duas 
etapas que exigem confirmação. Ao gravar surge uma primeira mensagem de alerta que 
identifica qual será o resultado final. Ao gravar, a confirmação desta mensagem dá 
origem a uma segunda mensagem que possibilita ainda a visualização de um certificado 
provisório que reproduz o certificado final e através do qual poderão ser confirmados não 
só os dados pessoais dos formandos, como também as UC/UFCD certificadas. 
  



Manual do Utilizador – EFA (julho 2016) 
36 

Finalização de inscrições com certificação 

 
 

Caso um formando não obtenha aproveitamento, tenha desistido ou abandonado a 
formação sem certificar qualquer UC/UFCD, basta finalizar a certificação sem assinalar 
qualquer unidade. A data a registar deverá ser a da desistência ou saída da formação, 
emitindo o sistema o correspondente comprovativo. Deverá ainda ser indicado o motivo 
da lista pré-definida apresentada pelo sistema. 
 
Finalização de inscrições sem certificação 
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VII. UTILIZADORES 
 
Esta secção é de acesso exclusivo àqueles que possuem perfil de administrador e que 
através das suas credenciais de acesso têm a possibilidade de criar novos utilizadores e 
definir a que itens do menu estes poderão ter acesso. 
 
Ao criar um novo utilizador deve-se verificar se o nome a atribuir se encontra disponível, 
já que este deve ser único no sistema, da mesma forma que ao criarmos uma conta de e-
mail de gmail, por exemplo, a mesma não pode ser repetida. Por esta mesma razão, uma 
vez gravado, o nome atribuído ao utilizador não pode ser alterado. O utilizador criado 
deve estar sempre associado a um elemento da equipa. 
 
Após a criação do utilizador deve-se passar à definição dos acessos, i.e., devem ser 
selecionados os itens do menu aos quais o utilizador em questão poderá aceder. 
 
 

���� Procedimentos passo a passo 
 

A. Criar um novo utilizador e definir respetivos acessos 

 
1) Aceder à opção de menu “Utilizadores”. 
2) Clicar em  “Adicionar”. 
3) Preencher o nome de utilizador pretendido e verificar a disponibilidade do mesmo. 
4) Preencher os campos obrigatórios (o utilizador deve ficar associado ao elemento da 

equipa correspondente, disponível na lista). 
5) Gravar ( ) e voltar ( ). 

6) Na linha correspondente ao utilizador clicar no ícone ferramentas ( ). 
7) Selecionar o(s) acesso(s) que pretende atribuir ao utilizador em questão. 
8) Gravar ( ) e voltar ( ). 
 
 

B. Editar um utilizador já existente e redefinir respetivos acessos 

 
1) Aceder ao item “Utilizadores” do menu. 

2) Clicar no ícone lápis( ). 
3) Gravar ( ) e voltar ( ). 

4) Na linha correspondente ao utilizador clicar no ícone ferramentas ( ). 

5) Gravar ( )e voltar ( ). 
 
Sempre que um utilizador deixe de fazer parte da equipa da entidade, o seu acesso deve 
ser desativado, bastando para tal seguir os passos indicados em B. e aceder à conta de 

utilizador, clicando no ícone lápis ( ) e desmarcar o campo “Ativo” (�).  
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VIII. ALTERAR SENHA 
 
Cada utilizador terá a possibilidade de alterar, a qualquer momento, a sua password de 
acesso, mas não o seu perfil de utilizador, bastando para tal aceder à opção de menu 
“Alterar Senha”. 
 
Existe também a funcionalidade “Recuperar Senha”, disponível na página de entrada da 
área reservada. O sistema cria automaticamente uma nova senha que é enviada para a 
morada de e-mail especificada na conta do utilizador. 
 
Recuperar Senha 

 
 

 
 
Caso não esteja definida nenhuma conta de e-mail, terá de ser contactado o serviço de 
apoio técnico especificado abaixo. 
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IX. SERVIÇOS DE APOIO 
 

A. Suporte técnico-pedagógico 

 
Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP) 
 

Serviço disponibilizado pela ANQEP que se destina aos operadores de educação-
formação do Sistema Nacional de Qualificações com intervenção nesta área.  
Funciona via correio eletrónico e via telefone e visa prestar esclarecimentos de carácter 
técnico-pedagógico ou reencaminhar as suas questões para os serviços competentes. 
 
Telefone – 213 943 000 
E-mail – apoio.sigo@anqep.gov.pt 
URL – http://www.anqep.gov.pt 
 
 

B. Suporte técnico 

 
DGEEC – Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência – equipa SIGO 
 

Linha de apoio para o reporte e posterior resolução de problemas de ordem tecnológica 
que impossibilitem o funcionamento da plataforma SIGO. 
 

Telefone – 213 949 200 
E-mail – sigo@dgeec.mec.pt 
URL – http://www.dgeec.mec.pt 
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X. ANEXOS 
 

ANEXO 1 – Percurso de uma candidatura EFA e respetivos estados 

 
 

ESTADO � SIGNIFICADO 

Intenção8 
� 

Registo da candidatura com os elementos com os dados 
base 

Candidatura submetida � 
Apresentação da candidatura ao serviço regional 
competente 

Em homologação � 
A candidatura recebeu parecer favorável após análise 
técnico-pedagógica 

Autorizada (aprovação pedagógica)9 10 
� 

A candidatura mereceu homologação por parte do 
responsável máximo do serviço regional competente 

Não homologada � 

A candidatura não mereceu homologação por parte do 
responsável máximo do serviço regional competente: fim 
da candidatura 

Em funcionamento10 
� 

O curso encontra-se a decorrer (estado despoletado pela 
entidade) 

Concluída � A avaliação dos formandos foi terminada: fim do curso 

Cancelada � 
Não foram verificadas as condições necessárias à 
realização da ação 

 
8
 Neste estado é possível apagar a ação. 

9 
Neste estado é possível cancelar a ação. 

10
 Este estado permite adicionar formandos à ação. 
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ANEXO 2 – Ícones utilizados na plataforma e seu significado 

 
Estão disponíveis nos respetivos ecrãs um conjunto de ícones que permitem executar 
diretamente as ações que se identificam de seguida. 
 
 

   editar informação 

 
  

eliminar informação 

 
  

adicionar registos 

 
  

ordenar os dados da coluna 

 
  

regressar à página anterior 

 
  

gravar informação 

 
  

apagar informação 

 
  

registar/editar morada 

 
  

definir acessos dos utilizadores 

 
  

editar funções dos elementos da equipa 

 
  

pesquisar 

 
  

selecionar um registo 

 
  

consultar uma ação ou inscrição 

 
  

avançar para a página seguinte da listagem 

 
  

avançar para a última página da listagem 

 
  

retroceder para a 1ª página da listagem 

 
  

retroceder para a página anterior da listagem 

 

  
avançar ou retroceder para uma página específica da listagem 

 
  

documentos emitidos decorrentes da formação 

 
  

calcula resumo de indicadores por estado, no momento 

 
  exporta para uma folha de cálculo os resultados de uma pesquisa com uma ou várias 

variáveis 

 
  

seleciona uma ação de formação 

 
  

submete uma ação de formação 

 
  

coloca uma ação de formação em funcionamento 

 
  

cancela uma ação de formação 

 
  

conclui uma ação de formação 
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ANEXO 3 – Alertas existentes na plataforma e seu significado (alguns 
exemplos) 

 
 
O sistema emite automaticamente mensagens de alerta que identificam a consequência 
das ações realizadas (bem sucedidas ou mal sucedidas e, neste caso, identificando as 
razões). 
 
Quando se elimina informação: 
 

 
 
Para confirmar a submissão de determinada informação: 
 

 
 
Para confirmar que uma operação foi efetuada com sucesso: 
 

 
 
Para indicar o resultado sem sucesso de uma pesquisa: 
 

 
 
Quando existem campos de preenchimento obrigatório vazios: 
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Quando foram registados dados inválidos ou incorretos: 
 

 
 

 
 
Quando a ação tem carácter terminal: 
 

 
 

Quando existe informação em falta: 
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ANEXO 4 – Informação acerca do registo dos documentos de identificação 

 
 
Nº de identificação civil: este tipo de documento (exclusivo a cidadãos nacionais) é 
comum ao antigo bilhete de identidade de cidadão nacional e ao atual cartão de cidadão. 
 
Preencher campo do documento nº de identificação civil: bilhete de identidade 

 
 
Os detentores do bilhete de identidade de cidadão nacional apenas preenchem o 1º 
campo do nº de identificação, devendo o 2º campo ser mantido em branco. 
 
Dos campos numéricos que fazem parte do bilhete de identidade de cidadão nacional 
apenas deve ser registado o campo indicado com Nº, devendo ser ignorado o dígito de 
controlo, já que o mesmo não faz parte daquele campo. 
 
Informação inscrita no verso do bilhete de identidade de cidadão nacional 

 
 
 

 

 
Preencher campo do documento nº de identificação civil: cartão de cidadão

 
 
Para os formandos que sejam detentores do atual cartão de cidadão, dever-se-á 
preencher os dois campos correspondentes ao nº de identificação (1º campo) acrescidos 
dos 4 dígitos (2º campo) que compõem o nº do documento. O preenchimento do nº 
mantém-se como até aqui, sendo colocados, automaticamente, pelo sistema os zeros à 
esquerda que compõem o nº do cartão de cidadão (se aplicável). 
  

Campos numéricos 
Campo do nº de identificação 

Campo do dígito de controlo 
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Informação inscrita na frente do cartão de cidadão 

 
 
Nº de identificação militar: este tipo de documento (exclusivo a cidadãos nacionais) 
restringe-se aos membros do corpo permanente do Exército, da Marinha, da Força Aérea 
e da Guarda Nacional Republicana, embora se privilegie sempre a identificação civil, de 
modo a evitar inscrições duplicadas. 
 
Autorização de residência: este tipo de documento, que designámos genericamente por 
autorização de residência, destina-se a abarcar todos os diferentes tipos existentes, os 
quais atestam a legalidade da permanência dos cidadãos estrangeiros em território 
nacional, nomeadamente: 
 

���� Título de residência 
���� Certificado de registo de cidadão da União Europeia 
���� Cartão de residência de cidadão da União Europeia 
���� Cartão de residência de familiar de cidadão da União Europeia 
���� Título de refugiado 
���� Cartão do Ministério dos Negócios Estrangeiros (aplicável apenas aos 

funcionários dos consulados e embaixadas com representação em Portugal) 
 
Passaporte: este tipo de documento deverá ser apenas registado para os cidadãos 
estrangeiros que aguardam pela autorização de residência por parte das autoridades 
competentes e que possuam visto legal de entrada em território nacional. 
 
 


