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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 24-B/2022

de 30 de dezembro

Sumário: Regulamenta as contribuições de solidariedade temporárias sobre os setores da ener-
gia e da distribuição alimentar.

Regulamenta as contribuições de solidariedade temporárias
sobre os setores da energia e da distribuição alimentar

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, 
o seguinte:

CAPÍTULO I

Objeto

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei tem por objeto:

a) A regulamentação da aplicação da contribuição de solidariedade temporária, criada nos 
termos do capítulo III do Regulamento (UE) 2022/1854, do Conselho, de 6 de outubro de 2022, 
relativo a uma intervenção de emergência para fazer face aos elevados preços da energia, adiante 
designada por «CST Energia»;

b) A criação da contribuição de solidariedade temporária sobre o setor da distribuição alimen-
tar, relativa a uma intervenção de emergência para fazer face ao fenómeno inflacionista, adiante 
designada por «CST Distribuição Alimentar».

CAPÍTULO II

CST Energia

Artigo 2.º

Incidência subjetiva

1 — A CST Energia é aplicável aos sujeitos passivos de IRC residentes que exerçam, a título 
principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, bem como aos sujeitos passivos 
de IRC não residentes com estabelecimento permanente em território português, que desenvolvem 
atividades nos setores do petróleo bruto, do gás natural, do carvão e da refinação.

2 — Para efeitos desta contribuição considera -se que:

a) Um sujeito passivo de IRC não residente possui um estabelecimento permanente em terri-
tório português quando exerça, no todo ou em parte, a sua atividade através de uma instalação fixa 
localizada em território português e os lucros que lhe sejam imputáveis se encontrem sujeitos a IRC;

b) Os sujeitos passivos e estabelecimentos permanentes referidos no n.º 1 desenvolvem 
atividades nos setores de petróleo bruto, do gás natural, do carvão e da refinação quando geram 
pelo menos 37,5 % do seu volume de negócios em atividades económicas dos setores da extração, 
mineração, refinação de petróleo ou fabricação de produtos de coqueria, consoante referido no 
Regulamento (CE) n.º 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho.
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3 — Os sujeitos passivos abrangidos pelos números anteriores devem proceder à liquidação 
e pagamento da CST Energia, nos termos dos artigos 10.º e 12.º, de forma individual e autónoma, 
mesmo quando lhes seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, 
previsto nos artigos 69.º a 71.º do Código do IRC.

Artigo 3.º

Incidência objetiva

1 — A CST Energia é aplicável aos lucros excedentários apurados nos períodos de tributação 
para efeitos do IRC que se iniciem nos anos de 2022 e 2023.

2 — Para efeitos do número anterior, considera -se que constituem lucros excedentários a parte 
dos lucros tributáveis, determinados nos termos do Código do IRC, relativamente a cada um dos 
períodos de tributação que excedam o correspondente a 20 % de aumento em relação à média dos 
lucros tributáveis nos quatro períodos de tributação com início nos anos de 2018 a 2021.

3 — Nos casos em que a média dos lucros tributáveis relativa aos quatro períodos de tributação 
referidos no número anterior for negativa, considera -se que essa média é igual a zero, incidindo a 
CST Energia sobre a totalidade do lucro tributável referente aos períodos de tributação com início 
em 2022 e 2023.

4 — Relativamente aos sujeitos passivos aos quais seja aplicável o regime especial de tributa-
ção dos grupos de sociedades, previsto nos artigos 69.º a 71.º do Código do IRC, o lucro tributável 
relevante é o apurado por cada sujeito passivo na sua declaração de rendimentos entregue nos 
termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 120.º do Código do IRC.

5 — Para efeitos do disposto no n.º 2, no período de tributação de início de atividade o lucro 
tributável deve ser anualizado.

6 — Para efeitos de cálculo da base de incidência da contribuição deve também atender -se 
ao seguinte:

a) No caso de se ter verificado uma operação de cisão durante os períodos de tributação a 
que se referem os n.os 1 e 2, o lucro tributável a considerar, relativamente aos períodos anteriores 
à cisão, deve ser a parte proporcional, atento o valor de mercado dos patrimónios destacados, 
correspondente ao sujeito passivo cindido;

b) No caso de se ter verificado uma operação de fusão durante os períodos de tributação a 
que se referem os n.os 1 e 2, o lucro tributável a considerar, relativamente aos períodos anteriores 
à fusão, deve ser a soma algébrica dos lucros tributáveis correspondentes aos sujeitos passivos 
objeto de fusão.

Artigo 4.º

Taxa

A taxa da contribuição de solidariedade temporária aplicável sobre a base de incidência defi-
nida no artigo anterior é de 33 %.

CAPÍTULO III

CST Distribuição Alimentar

Artigo 5.º

Incidência subjetiva

1 — A CST Distribuição Alimentar é devida pelos sujeitos passivos de IRC residentes que 
exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, bem como 
pelos sujeitos passivos não residentes com estabelecimento estável em território português, que 
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explorem estabelecimentos de comércio alimentar de produtos de origem animal e vegetal, frescos 
ou congelados, transformados ou crus, a granel ou pré -embalados.

2 — Para efeitos do número anterior, entende -se por «Estabelecimento de comércio alimentar» 
o local no qual se exerce uma atividade de comércio enquadrada num código de atividade econó-
mica (CAE) que compreenda o comércio a retalho alimentar ou com predominância de produtos 
alimentares.

3 — Os sujeitos passivos abrangidos pelos números anteriores devem proceder à liquidação 
e pagamento da CST Distribuição Alimentar, nos termos dos artigos 10.º e 12.º, de forma individual 
e autónoma, mesmo quando lhes seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de 
sociedades, previsto nos artigos 69.º a 71.º do Código do IRC.

4 — Os CAE correspondentes às atividades previstas no n.º 2 são definidos por portaria dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas governativas das finanças e da economia.

Artigo 6.º

Isenções

1 — Estão isentos da CST Distribuição Alimentar os sujeitos passivos cuja atividade de comércio 
a retalho alimentar ou com predominância de produtos alimentares tenha, no período de tributação 
a que se refere a contribuição, natureza acessória.

2 — Para efeitos do número anterior, considera -se que a atividade tem natureza acessória 
quando esta não represente mais de 25 % do volume de negócios anual total.

Artigo 7.º

Exclusões

1 — Estão excluídos da CST Distribuição Alimentar os sujeitos passivos que qualifiquem, no 
período de tributação da contribuição, como micro ou pequena empresa, nos termos do Decreto -Lei 
n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual.

2 — Não é aplicável o disposto no número anterior quando for aplicável ao sujeito passivo o 
regime especial de tributação dos grupos de sociedades, previsto nos artigos 69.º a 71.º do Código 
do IRC, e o volume de negócios do grupo de sociedades por referência ao período de tributação 
em causa for superior a 100 000 000 €.

Artigo 8.º

Incidência objetiva

1 — A CST Distribuição Alimentar é aplicável aos lucros excedentários apurados nos períodos 
de tributação para efeitos do IRC que se iniciem nos anos de 2022 e 2023.

2 — Para efeitos do número anterior, considera -se que constituem lucros excedentários a parte 
dos lucros tributáveis, determinado nos termos do Código do IRC, relativamente a esse período 
de tributação que exceda o correspondente a 20 % de aumento em relação à média dos lucros 
tributáveis nos quatro períodos de tributação com início nos anos de 2018 a 2021.

3 — Nos casos em que a média dos lucros tributáveis relativa aos quatro períodos de tributação 
referido no número anterior for negativa, considera -se que essa média é igual a zero, incidindo a 
CST Distribuição Alimentar sobre a totalidade do lucro tributável referente aos períodos de tributa-
ção com início em 2022 e 2023.

4 — Relativamente aos sujeitos passivos aos quais seja aplicável o regime especial de tributa-
ção dos grupos de sociedades, previsto nos artigos 69.º a 71.º do Código do IRC, o lucro tributável 
relevante é o apurado por cada sujeito passivo na sua declaração de rendimentos entregue nos 
termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 120.º do Código do IRC.

5 — Para efeitos do disposto no n.º 2, no período de tributação de início de atividade o lucro 
tributável deve ser anualizado.



N.º 251 30 de dezembro de 2022 Pág. 74-(5)

Diário da República, 1.ª série

6 — Para efeitos de cálculo da base de incidência da contribuição deve também atender -se 
ao seguinte:

a) No caso de se ter verificado uma operação de cisão durante os períodos de tributação a 
que se referem os n.os 1 e 2, o lucro tributável a considerar, relativamente aos períodos anteriores 
à cisão, deve ser a parte proporcional, atento o valor de mercado dos patrimónios destacados, 
correspondente ao sujeito passivo cindido;

b) No caso de se ter verificado uma operação de fusão durante os períodos de tributação a 
que se referem os n.os 1 e 2, o lucro tributável a considerar, relativamente aos períodos anteriores 
à fusão, deve ser a soma algébrica dos lucros tributáveis correspondentes aos sujeitos passivos 
objeto de fusão.

Artigo 9.º

Taxa

A taxa da CST Distribuição Alimentar aplicável sobre a base de incidência definida no artigo 
anterior é de 33 %.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

Artigo 10.º

Procedimento e forma de liquidação

1 — As contribuições previstas no presente diploma são liquidadas pelo sujeito passivo, ainda 
que isento, através de declaração de modelo oficial a aprovar por portaria do membro do Governo 
responsável pela área governativa das finanças, que deve ser enviada à AT, por transmissão ele-
trónica de dados, até ao dia 20, independentemente de esse dia ser útil ou não útil, do 9.º mês 
seguinte à data do termo do período de tributação a que respeita.

2 — A liquidação prevista no número anterior pode ser corrigida pela AT, nos prazos previstos 
na Lei Geral Tributária, caso sejam verificados erros, omissões ou alterações que determinem a 
exigência de um valor de contribuição superior ao liquidado.

3 — A AT, a Direção -Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e a Direção -Geral das Atividades 
Económicas (DGAE) devem colaborar no sentido de obter a informação necessária e relevante para 
efeitos de aplicação das disposições da CST Distribuição Alimentar, a qual é formalizada mediante 
a celebração de um protocolo entre as entidades referidas.

4 — Na falta de liquidação da contribuição nos termos dos números anteriores, a mesma é 
efetuada pela AT com base nos elementos de que esta disponha.

Artigo 11.º

Juros compensatórios

1 — Quando for retardada a liquidação de parte ou da totalidade da contribuição devida nos 
termos do artigo anterior, ao valor da contribuição cuja liquidação foi retardada acrescem juros 
compensatórios nos termos previstos no artigo 35.º da Lei Geral Tributária.

2 — Entende -se haver retardamento da liquidação quando a declaração a que se refere o n.º 1 
do artigo anterior for apresentada fora do prazo aí estabelecido.

Artigo 12.º

Pagamento

1 — As contribuições previstas no presente diploma são pagas até ao último dia do mês, inde-
pendentemente de esse dia ser útil ou não útil, previsto para o envio da declaração, nos termos do 
artigo 10.º, nos locais de cobrança legalmente autorizados.
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2 — Não sendo efetuado o pagamento da contribuição autoliquidada até ao termo do respetivo 
prazo, começam a correr imediatamente juros de mora, nos termos previstos no artigo 44.º da Lei 
Geral Tributária, cabendo à AT a cobrar a totalidade da dívida, nos termos do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de outubro.

Artigo 13.º

Infrações

Às infrações das normas previstas no presente diploma são aplicáveis as sanções previstas 
no Regime Geral das Infrações Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de junho.

Artigo 14.º

Direito subsidiário

São aplicáveis subsidiariamente as disposições da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-
-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, e do Código de Procedimento e de Processo Tributário, apro-
vado pelo Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de outubro.

Artigo 15.º

Afetação da receita

1 — A receita obtida com a CST Energia é afeta, por despacho dos membros do Governo res-
ponsáveis pelas áreas governativas das finanças e da energia, a, pelo menos, um dos seguintes fins:

a) Medidas de apoio financeiro aos clientes finais de energia, em especial as famílias vulne-
ráveis, a fim de atenuar os efeitos dos preços elevados da energia, de modo focalizado;

b) Medidas de apoio financeiro para ajudar a reduzir o consumo de energia, por exemplo 
através de leilões ou de regimes de concurso para a redução da procura, reduzindo os custos de 
aquisição de energia dos clientes finais de energia para determinados volumes de consumo, promo-
vendo investimentos por parte dos clientes finais de energia em energias renováveis, investimentos 
estruturais em eficiência energética ou outras tecnologias de descarbonização;

c) Medidas de apoio financeiro para apoiar as empresas de setores com utilização intensiva 
de energia, desde que estejam subordinadas a investimentos em energias renováveis, eficiência 
energética ou outras tecnologias de descarbonização;

d) Medidas de apoio financeiro para desenvolver a autonomia energética, em especial investi-
mentos em consonância com as metas do plano REPowerEU, estabelecido no Plano REPowerEU 
e na Ação Europeia Conjunta REPowerEU.

2 — A receita obtida com a CST Distribuição Alimentar é afeta, por despacho dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas governativas das finanças e da economia, a, pelo menos, 
um dos seguintes fins:

a) Ações de apoio ao aumento de encargos com bens alimentares a favor da população mais 
vulnerável, designadamente através de entidades do setor social;

b) Medidas para garantir a execução da política de defesa do consumidor com o objetivo de 
assegurar um elevado nível de proteção ao mesmo, por via do Fundo do Consumidor;

c) Medidas de apoio financeiro a micro e pequenas empresas de comércio, serviços e restau-
ração que sejam particularmente afetadas pelo aumento dos custos de funcionamento e da inflação 
e pela diminuição da procura, através da afetação parcial da receita ao Fundo de Modernização 
do Comércio para este efeito;

d) Medidas de apoio à qualificação dos profissionais afetos a micro e pequenas empresas de 
comércio, serviços e restauração, para aumentar a resiliência destas empresas, através da afetação 
parcial da receita ao Fundo de Modernização do Comércio para este efeito.
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Artigo 16.º

Não dedutibilidade

As contribuições previstas no presente diploma não são dedutíveis para efeitos de determinação 
do lucro tributável em IRC, mesmo quando contabilizadas como gastos do período de tributação.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 17.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 22 de dezembro de 2022.

O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Promulgada em 28 de dezembro de 2022.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendada em 29 de dezembro de 2022.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

116023447 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 90-A/2022

de 30 de dezembro

Sumário: Aprova o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro.

O Programa do XXIII Governo Constitucional estabelece o reforço da proteção civil como 
uma prioridade, com o acento na prevenção e na preparação para fazer face às consequências de 
catástrofes. Uma das medidas previstas refere -se à implementação do novo modelo territorial de 
resposta de emergência e proteção civil, o que implica, entre outros aspetos, a revisão do Sistema 
Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS).

O SIOPS é o conjunto de estruturas, de normas e procedimentos que asseguram que os agentes 
de proteção civil e as entidades com especial dever de cooperação atuam, no plano operacional, 
articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da respetiva dependência hierárquica e 
funcional. Este sistema integrado foi criado pelo Decreto -Lei n.º 134/2006, de 25 de julho, alterado 
pelos Decretos -Leis n.os 114/2011, de 30 de novembro, e 72/2013, de 31 de maio.

Desde a sua criação, o SIOPS tem promovido a aplicação dos princípios especiais aplicáveis 
às atividades de proteção civil, nomeadamente os princípios da cooperação, da coordenação 
e da unidade de comando. Este sistema integrado é desenvolvido com base em estruturas de 
coordenação — os centros de coordenação operacional — dos diferentes níveis da proteção civil, 
que agregam todas as entidades que intervêm na iminência ou em caso de acidente grave ou 
catástrofe.

A alteração ao SIOPS resulta, em primeiro lugar, da necessidade da sua adequação à alte-
ração da organização territorial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 
cuja orgânica se encontra prevista no Decreto -Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, na sua redação atual, 
e que prevê que a organização interna da ANEPC compreende, ao nível do comando operacional, 
o Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil, os comandos regionais de emergência e 
proteção civil e os comandos sub -regionais de emergência e proteção civil.

De acordo com o Decreto -Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, na sua redação atual, as estruturas 
regionais e sub -regionais da ANEPC entram em funcionamento de forma faseada, tendo o Governo 
determinado, através do Despacho n.º 10970 -A/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
de 9 de setembro, que todos os comandos sub -regionais de emergência e proteção civil entram 
em pleno funcionamento em 1 de janeiro de 2023, sem prejuízo das cinco estruturas que já se 
encontram em funcionamento, desde 1 de setembro de 2022, em regime de piloto.

Neste contexto, importa adequar o SIOPS às novas estruturas operacionais da ANEPC.
Encontrando -se em funcionamento as estruturas correspondentes aos níveis regional e sub-

-regional da proteção civil, importa que a legislação enquadradora da distribuição de competências 
de coordenação compreenda tais estruturas. A nova estrutura abdica, assim, do nível distrital e passa 
a contemplar os níveis regional e sub -regional, visando adotar um modelo de maior proximidade 
territorial aos agentes de proteção civil e às populações.

Ademais, afigura -se importante abranger no SIOPS os centros de coordenação operacional 
municipal, criados em 2019 através do Decreto -Lei n.º 44/2019, de 1 de abril, que procedeu à alte-
ração da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, que aprova a organização dos serviços municipais 
de proteção civil.

A revisão do SIOPS afigura -se, de igual forma, como a oportunidade para se proceder à defi-
nição, no seu âmbito, de um sistema de monitorização de risco, indexando -se -lhe a prontidão das 
forças, bem como fazendo daí decorrer a comunicação de risco à população, sendo que há muito 
se vem estudando a necessidade de se repensar e clarificar as relações entre os mecanismos ora 
em vigor, procurando -se atribuir -lhes uma maior consistência e eficácia.

Considera -se, ainda, ser este o momento para dar força legal à definição e aprovação dos 
dispositivos de resposta operacional do sistema de proteção civil, o que se alcança através da 
previsão de dispositivos permanente e especiais, reforçando -se, deste modo, a capacidade de 
resposta do sistema, assim como para rever o sistema de gestão de operações, que se pretende 
dinamizar e robustecer.
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Por fim, considera -se que as normas relativas aos diferentes comandos de emergência e 
proteção civil, enquanto unidades orgânicas da estrutura operacional da ANEPC, devem constar 
do seu diploma orgânico. Nestes termos, o presente decreto -lei procede ao aditamento de tais 
normas ao Decreto -Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, na sua redação atual, deixando as mesmas de 
constar do SIOPS. A alteração a este decreto -lei visa, igualmente, definir a circunscrição territorial 
dos comandos regionais de emergência e proteção civil, os quais passam a vigorar em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 45/2019, de 1 de abril.

A dimensão e profundidade das alterações efetuadas ao SIOPS, as quais implicam revogações, 
aditamentos e alterações de redação de um número significativo de normas, justificam a opção de 
se aprovar um novo diploma e revogar o Decreto -Lei n.º 134/2006, de 25 de julho, na sua redação 
atual, pretendendo -se facilitar a compreensão do novo regime.

Foram ouvidas a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Liga dos Bombeiros 
Portugueses e a Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais.

Foi promovida a audição da Associação Nacional de Freguesias.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei procede:

a) À aprovação do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), adaptando -o 
aos níveis regional e sub -regional da estrutura de proteção civil;

b) À quarta alteração ao Decreto -Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 43/2020, de 21 de julho, pela Lei n.º 9/2021, de 2 de março, e pelo Decreto -Lei n.º 46/2021, de 
11 de junho, que aprova a orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Artigo 2.º

Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro

É aprovado o SIOPS, que consta do anexo I ao presente decreto -lei e do qual faz parte inte-
grante.

Artigo 3.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 45/2019, de 1 de abril

Os artigos 15.º, 21.º, 22.º e 31.º do Decreto -Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, na sua redação 
atual, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 15.º

[…]

1 — […]
2 — […]
3 — […]

a) […]
b) Os comandos regionais de emergência e proteção civil;
c) Os comandos sub -regionais de emergência e proteção civil.

4 — […]
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Artigo 21.º

[…]

1 — O Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil é dirigido pelo comandante nacional 
de emergência e proteção civil, coadjuvado pelo 2.º comandante nacional de emergência e proteção 
civil e por cinco adjuntos de operações nacionais.

2 — […]
3 — (Revogado.)
4 — […]
5 — O 2.º comandante nacional de emergência e proteção civil, os adjuntos de operações 

nacionais e os chefes de células operacionais dependem hierarquicamente do comandante nacional 
de emergência e proteção civil.

6 — […]
7 — Os cargos de adjunto de operações nacionais e de chefe de célula operacional são cargos 

de direção intermédia de 1.º e de 2.º grau, respetivamente.
8 — Os adjuntos de operações nacionais e os chefes de célula operacional são recrutados, 

por procedimento concursal, de entre licenciados, vinculados ou não à Administração Pública, 
dotados de competência técnica, aptidão e formação adequadas para o exercício de funções de 
coordenação e controlo, e que reúnam seis e quatro anos de experiência profissional relevante 
para o cargo, respetivamente.

9 — O Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil dispõe de um Estado -Maior, com 
funções de assessoria e apoio ao comandante nacional de emergência e proteção civil, composto 
pelo 2.º comandante nacional de emergência e proteção civil, que o dirige, e pelos adjuntos de 
operações nacionais.

Artigo 22.º

[…]

1 — Os comandos regionais de emergência e proteção civil, cuja circunscrição territorial consta 
do anexo I ao presente decreto -lei e do qual faz parte integrante, são os seguintes:

a) […]
b) […]
c) […]
d) […]
e) […]

2 — Os comandos regionais de emergência e proteção civil são dirigidos pelo comandante 
regional de emergência e proteção civil, coadjuvado pelo 2.º comandante regional de emergência 
e proteção civil.

3 — […]
4 — […]
5 — […]
6 — […]
7 — […]
8 — […]
9 — […]
10 — […]
11 — […]
12 — […]

Artigo 31.º

[…]

Os cargos de direção superior de 1.º e 2.º grau e de direção intermédia de 1.º grau constam 
do anexo II ao presente decreto -lei e do qual faz parte integrante.»
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Artigo 4.º

Aditamento ao Decreto -Lei n.º 45/2019, de 1 de abril

São aditados ao Decreto -Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, na sua redação atual, os artigos 21.º -A, 
22.º -A e 23.º -A, com a seguinte redação:

«Artigo 21.º -A

Competências do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil

Compete ao Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil:

a) Garantir a articulação com todas as entidades integrantes do SIOPS;
b) Coordenar operacionalmente os comandos regionais de emergência e proteção civil;
c) Assegurar o comando e controlo das situações que pela sua natureza, gravidade, extensão 

e meios envolvidos ou a envolver requeiram a sua intervenção;
d) Promover a análise das ocorrências e determinar as ações e os meios adequados à sua 

gestão;
e) Assegurar a coordenação e a direção estratégica das operações de socorro;
f) Acompanhar em permanência a situação operacional das entidades integrantes do SIOPS;
g) Apoiar técnica e operacionalmente o Governo;
h) Preparar diretivas e normas operacionais e difundi -las pelos escalões inferiores para pla-

neamento ou execução;
i) Propor os dispositivos nacionais, os planos de afetação de meios, as políticas de gestão de 

recursos humanos e as ordens de operações.

Artigo 22.º -A

Competências dos comandos regionais de emergência e proteção civil

Compete aos comandos regionais de emergência e proteção civil, no âmbito da sua circuns-
crição territorial:

a) Garantir a articulação com todas as entidades integrantes do SIOPS;
b) Coordenar operacionalmente os comandos sub -regionais de emergência e proteção civil;
c) Assegurar o comando e controlo das situações que, pela sua natureza, gravidade, extensão 

e meios envolvidos ou a envolver, requeiram a sua intervenção;
d) Assegurar a coordenação e a direção estratégica das operações de socorro entre sub-

-regiões;
e) Acompanhar em permanência a situação operacional das entidades integrantes do SIOPS;
f) Assegurar a execução das diretivas e normas operacionais e difundi -las aos escalões infe-

riores para planeamento ou execução;
g) Propor os dispositivos regionais, os planos de afetação de meios e as ordens de operações, 

em articulação com os agentes de proteção civil;
h) Estabelecer um dispositivo regional com vista à eficiência na resposta operacional e ao reforço 

imediato e articulado dos teatros de operações, em articulação com os agentes de proteção civil;
i) Garantir a elaboração de planos prévios de intervenção entre sub -regiões.

Artigo 23.º -A

Atribuições dos comandos sub -regionais de emergência e proteção civil

São atribuições dos comandos sub -regionais de emergência e proteção civil, no âmbito da 
sua circunscrição territorial:

a) Garantir a articulação com todas as entidades integrantes do SIOPS;
b) Assegurar o comando das operações de socorro nas situações que, pela sua natureza, 

gravidade, extensão e meios envolvidos ou a envolver, requeiram a sua intervenção;
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c) Mobilizar, atribuir e empregar os meios humanos e materiais indispensáveis e disponíveis 
à execução das operações;

d) Assegurar a gestão operacional dos meios aéreos a nível sub -regional;
e) Assegurar a coordenação, no respeito pela sua direção e comando próprios, de todas as 

entidades empenhadas em operações de socorro;
f) Apoiar técnica e operacionalmente as comissões de proteção civil do seu âmbito territorial;
g) Propor os dispositivos sub -regionais, os planos de afetação de meios técnicos ou humanos 

e as ordens de operações, em articulação com os agentes de proteção civil.»

Artigo 5.º

Aditamento do anexo I ao Decreto -Lei n.º 45/2019, de 1 de abril

É aditado ao Decreto -Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, na sua redação atual, o anexo I, com a 
redação constante do anexo II ao presente decreto -lei e do qual faz parte integrante.

Artigo 6.º

Alteração sistemática

O anexo a que se refere o artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, na sua redação 
atual, é renumerado como anexo II.

Artigo 7.º

Referências legais

1 — As referências constantes de lei ou de regulamento ao SIOPS ou ao Decreto -Lei n.º 134/2006, 
de 25 de julho, na sua redação atual, consideram -se efetuadas para o presente decreto -lei.

2 — As referências constantes de lei ou de regulamento à estrutura de comando e aos órgãos 
de coordenação distritais consideram -se efetuadas às estruturas de âmbito sub -regional.

Artigo 8.º

Norma transitória

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, até à reestruturação das comissões e uni-
dades de proteção civil:

a) As comissões distritais de proteção civil exercem as suas competências nos respetivos 
âmbitos territoriais, mesmo que não exista coincidência entre o âmbito territorial do distrito e o da 
comunidade intermunicipal respetiva;

b) Integram as comissões distritais de proteção civil os comandantes sub -regionais cuja com-
petência seja exercida, total ou parcialmente, no âmbito territorial da respetiva comissão distrital;

c) A designação dos presidentes das câmaras municipais para integrar a respetiva comissão 
distrital de proteção civil mantém -se válida, mesmo que não exista coincidência entre o âmbito 
territorial do distrito e o da comunidade intermunicipal a que pertence o município;

d) Em caso de necessidade de acionamento de planos distritais de emergência de proteção 
civil cujo âmbito abranja o território de mais de uma comunidade intermunicipal, o acionamento é 
efetuado pelo membro do Governo responsável pela área da proteção civil, por iniciativa de qual-
quer das respetivas comissões distritais de proteção civil.

2 — Os titulares dos cargos de comandante sub -regional e de 2.º comandante sub -regional de 
emergência e proteção civil podem ser nomeados, nos termos da lei, em momento prévio à entrada 
em vigor do presente decreto -lei, com efeitos a partir da data de entrada em funcionamento dos 
comandos sub -regionais de emergência e proteção civil.
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Artigo 9.º

Norma revogatória

São revogados:

a) O Decreto -Lei n.º 134/2006, de 25 de julho, na sua redação atual;
b) O n.º 3 do artigo 21.º e o n.º 2 do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, na 

sua redação atual.

Artigo 10.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

1 — O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz 
efeitos no dia 1 de janeiro de 2023.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o n.º 2 do artigo 8.º produz efeitos a partir 
do dia seguinte ao da publicação do presente decreto -lei.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 15 de dezembro de 2022. — Mariana Guimarães 
Vieira da Silva — Mariana Guimarães Vieira da Silva — Marco Alexandre da Silva Capitão Costa 
Ferreira — José Luís Pereira Carneiro — Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro — José 
Duarte Piteira Rica Silvestre Cordeiro — Ana Maria Pereira Abrunhosa Trigueiros de Aragão.

Promulgado em 29 de dezembro de 2022.

Publique -se.

O Presidente da República, M  R   S .

Referendado em 29 de dezembro de 2022.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO I

(a que se refere o artigo 2.º)

Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro

CAPÍTULO I

Disposição geral

Artigo 1.º

Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro

1 — O Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) tem como objetivo, 
nos termos do artigo 48.º da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2007, de 
30 de julho, na sua redação atual, assegurar que as operações de proteção e socorro decorrem 
de acordo com os princípios especiais aplicáveis às atividades de proteção civil, nomeadamente o 
princípio da unidade de comando.

2 — No âmbito do SIOPS, o princípio da unidade de comando abrange as vertentes da coor-
denação institucional e do comando operacional.

3 — São entidades integrantes do SIOPS os agentes de proteção civil e as entidades previstas 
nas alíneas a) a g) do n.º 1 do artigo 46.º -A da Lei de Bases da Proteção Civil.
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CAPÍTULO II

Coordenação institucional

Artigo 2.º

Estruturas de coordenação

1 — A coordenação institucional é assegurada, nos níveis nacional, regional, sub -regional e 
municipal, por centros de coordenação operacional (CCO).

2 — Os CCO asseguram a articulação operacional das entidades integrantes do SIOPS nas 
operações de socorro a desencadear.

3 — São atribuições dos CCO, designadamente:

a) Assegurar a coordenação dos meios humanos e materiais e do apoio logístico das operações 
de proteção e socorro, realizadas pelas entidades integrantes do SIOPS;

b) Proceder à recolha de informação estratégica, relevante para as operações de proteção e 
socorro, detida pelas entidades integrantes dos CCO, bem como promover a sua gestão;

c) Recolher e divulgar, por todas as entidades em razão da ocorrência e do estado de prontidão, 
informações de caráter estratégico essenciais às funções de comando e controlo;

d) Informar a autoridade política respetiva dos factos relevantes em termos de riscos, bem 
como dos factos que possam gerar constrangimentos no âmbito da resposta operacional;

e) Garantir a gestão e acompanhar todas as ocorrências, assegurando uma resposta adequada 
no âmbito do SIOPS.

4 — Os CCO podem reunir, independentemente da necessidade de desencadear quaisquer 
operações de socorro, regular ou ocasionalmente, por determinação do respetivo coordenador, 
para promoção da coordenação institucional ao respetivo nível, tendo em vista futuras operações 
de proteção e socorro.

5 — A Comissão Nacional de Proteção Civil aprova o regulamento de funcionamento dos CCO 
de nível nacional, regional e sub -regional.

6 — As comissões municipais de proteção civil aprovam o regulamento de funcionamento do 
CCO do respetivo município.

7 — Os regulamentos referidos nos n.os 5 e 6 devem prever, nomeadamente:

a) As formas de mobilização e de articulação entre as entidades integrantes dos CCO;
b) As relações operacionais entre os CCO dos diferentes níveis;
c) A existência de elementos de ligação permanente;
d) A recolha e articulação da informação necessária à componente operacional.

8 — A intervenção dos diferentes níveis de coordenação institucional é efetuada nos termos 
do princípio da subsidiariedade.

9 — A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) garante os meios huma-
nos, materiais e informacionais necessários ao funcionamento dos CCO de nível nacional, regional 
e sub -regional.

Artigo 3.º

Centro de coordenação operacional nacional

1 — O centro de coordenação operacional nacional (CCON) assegura que todas as entida-
des de âmbito nacional imprescindíveis às operações de proteção e socorro se articulam entre 
si, garantindo os meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto.

2 — O CCON integra um representante das seguintes entidades:

a) ANEPC;
b) Forças Armadas;
c) Guarda Nacional Republicana (GNR);
d) Polícia de Segurança Pública (PSP);



N.º 251 30 de dezembro de 2022 Pág. 74-(15)

Diário da República, 1.ª série

e) Autoridade Marítima Nacional (AMN);
f) Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.);
g) Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. (INEM, I. P.);
h) Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. (IPMA, I. P.);
i) Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. P.);
j) Direção -Geral da Saúde (DGS);
k) Outras entidades cuja participação, em função da ocorrência, seja requerida pelo coorde-

nador do CCON.

3 — O CCON é coordenado pelo presidente da ANEPC, que pode ser substituído pelo coman-
dante nacional de emergência e proteção civil.

4 — São atribuições do CCON, designadamente:

a) Monitorizar, integrar e avaliar a informação relativa à atividade operacional a nível nacional;
b) Assegurar, a nível nacional, a ligação operacional e a articulação com as entidades integran-

tes do SIOPS e outras estruturas operacionais no âmbito do planeamento, assistência, intervenção 
e apoio técnico ou científico nas áreas do socorro e emergência;

c) Garantir que as entidades integrantes do CCON acionam, no âmbito da sua estrutura hie-
rárquica, os meios necessários ao desenvolvimento das operações de proteção e socorro;

d) Assegurar o fluxo permanente da informação estratégica com os serviços de proteção civil 
das Regiões Autónomas, nomeadamente na iminência ou em caso de acidente grave ou catástrofe;

e) Ativar o estado de prontidão especial;
f) Promover a difusão, a nível nacional, de avisos de proteção civil, preventivos ou de ação, 

bem como comunicados dirigidos aos órgãos de comunicação social;
g) Avaliar a situação e diligenciar no sentido de serem apresentados pedidos de auxílio a outros 

países e a organizações internacionais, através dos órgãos competentes;
h) Assegurar as ações decorrentes das declarações da situação de alerta, de contingência e 

de calamidade, efetuadas nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil.

5 — Sem prejuízo de outras atividades de controlo, o CCON assegura, no respeito pela auto-
nomia dos agentes de proteção civil, a avaliação das ações operacionais de proteção e socorro 
relativas às entidades integrantes do SIOPS.

6 — Para efeitos do disposto no número anterior, as entidades que integram o SIOPS devem 
colaborar com o CCON, fornecendo as informações e os documentos necessários ao exercício da 
sua missão.

Artigo 4.º

Centros de coordenação operacional regional

1 — Os centros de coordenação operacional regional (CCOR) asseguram que, no âmbito da 
circunscrição territorial dos comandos regionais de emergência e proteção civil, todas as entidades 
imprescindíveis às operações de proteção e socorro se articulam entre si, garantindo os meios 
considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto.

2 — Os CCOR integram um representante, ao nível territorial respetivo, das seguintes enti-
dades:

a) ANEPC;
b) Forças Armadas;
c) GNR;
d) PSP;
e) AMN;
f) ICNF, I. P.;
g) INEM, I. P.;
h) APA, I. P.;
i) DGS;
j) Outras entidades cuja participação, em função da ocorrência, seja requerida pelo coorde-

nador do CCOR respetivo.
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3 — Os CCOR são coordenados pelos comandantes regionais de emergência e proteção civil.
4 — São atribuições dos CCOR, designadamente:

a) Monitorizar, integrar e avaliar a informação relativa à atividade operacional a nível regional;
b) Assegurar, a nível regional, a ligação operacional e a articulação regional com as entidades 

integrantes do SIOPS e outras estruturas operacionais no âmbito do planeamento, assistência, 
intervenção e apoio técnico ou científico nas áreas do socorro e emergência;

c) Diligenciar que as entidades integrantes do CCOR acionam, no âmbito da sua estrutura 
hierárquica e no respetivo nível territorial, os meios necessários ao desenvolvimento das operações 
de proteção e socorro;

d) Assegurar a articulação com os órgãos, serviços e entidades do respetivo âmbito territorial;
e) Promover a difusão, a nível regional, de avisos de proteção civil, preventivos ou de ação, 

bem como comunicados dirigidos aos órgãos de comunicação social;
f) Avaliar a situação e propor ao comandante nacional de emergência e proteção civil a adoção 

de medidas e a mobilização de meios humanos e materiais de reforço;
g) Apoiar o comandante das operações de socorro, quando solicitado.

Artigo 5.º

Centros de coordenação operacional sub -regional

1 — Os centros de coordenação operacional sub -regional (CCOS) asseguram que, no âmbito 
da circunscrição territorial dos comandos sub -regionais de emergência e proteção civil, todas as 
entidades imprescindíveis às operações de proteção e socorro se articulam entre si, garantindo os 
meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto.

2 — Os CCOS integram um representante, ao nível territorial respetivo, das seguintes enti-
dades:

a) ANEPC;
b) Forças Armadas;
c) GNR;
d) PSP;
e) AMN;
f) ICNF, I. P.;
g) INEM, I. P.;
h) Autoridade de Saúde;
i) Outras entidades cuja participação, em função da ocorrência, seja requerida pelo coorde-

nador do CCOS respetivo.

3 — Os CCOS são coordenados pelos comandantes sub -regionais de emergência e prote-
ção civil.

4 — São atribuições dos CCOS, designadamente:

a) Monitorizar, integrar e avaliar a informação relativa à atividade operacional a nível sub-
-regional;

b) Assegurar a coordenação dos meios humanos e materiais e do apoio logístico das operações 
de proteção e socorro de âmbito sub -regional, realizadas pelas entidades integrantes do SIOPS;

c) Assegurar, ao nível sub -regional, a ligação operacional e a articulação com as estruturas 
correspondentes ao nível sub -regional dos agentes de proteção civil e outras estruturas operacio-
nais no âmbito do planeamento, assistência, intervenção e apoio técnico ou científico nas áreas 
do socorro e emergência;

d) Garantir que as entidades integrantes do CCOS acionam, no âmbito da sua estrutura hie-
rárquica e no respetivo nível territorial, os meios necessários ao desenvolvimento das operações 
de proteção e socorro;

e) Assegurar a articulação com os órgãos, serviços e entidades do respetivo âmbito territorial;
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f) Avaliar a situação e propor ao comandante regional de emergência e proteção civil a adoção 
de medidas e a mobilização de meios humanos e materiais de reforço.

5 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1, na circunscrição territorial do comando sub -regional 
de emergência e proteção civil do Algarve, as atribuições do respetivo CCOS são asseguradas 
pelo CCOR do Algarve.

Artigo 6.º

Centros de coordenação operacional municipal

1 — Os centros de coordenação operacional municipal (CCOM) asseguram que, no âmbito 
territorial do respetivo município, todas as entidades imprescindíveis às operações de proteção e 
socorro se articulam entre si, garantindo os meios humanos e materiais considerados adequados 
à gestão da ocorrência em cada caso concreto.

2 — Os CCOM integram um representante, ao nível territorial respetivo, das seguintes enti-
dades:

a) Serviços municipais de proteção civil;
b) Gabinetes técnicos florestais, quando existentes;
c) Forças de segurança territorialmente competentes;
d) Corpos de bombeiros;
e) Sapadores florestais, quando existentes;
f) Freguesias do município, representadas pelos respetivos presidentes de junta de freguesia;
g) Autoridade local de saúde;
h) O capitão do porto, como autoridade marítima local territorialmente competente;
i) Outras entidades cuja participação, em função da ocorrência, seja requerida pelo coorde-

nador do CCOM respetivo.

3 — Os CCOM são coordenados pelos coordenadores municipais de proteção civil.
4 — São atribuições dos CCOM, designadamente:

a) Monitorizar, integrar e avaliar a informação relativa à atividade operacional a nível municipal;
b) Assegurar, a nível municipal, a ligação operacional e a articulação com os agentes de pro-

teção civil e outras estruturas operacionais no âmbito do planeamento, assistência, intervenção e 
apoio técnico ou científico nas áreas do socorro e emergência;

c) Garantir que as entidades integrantes do CCOM acionam, no âmbito da sua estrutura hie-
rárquica e no respetivo nível territorial, os meios necessários ao desenvolvimento das operações 
de proteção e socorro;

d) Avaliar a situação e propor ao comandante sub -regional de emergência e proteção civil a 
adoção de medidas e a mobilização de meios humanos e materiais de reforço.

5 — Os municípios garantem os meios humanos, materiais e informacionais necessários ao 
funcionamento dos respetivos CCOM.

CAPÍTULO III

Sistema de gestão de operações

Artigo 7.º

Organização do sistema de gestão de operações

1 — O sistema de gestão de operações é uma forma de organização operacional que se desen-
volve de uma forma modular e evolutiva, de acordo com a importância e o tipo de ocorrência.
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2 — A nomeação para o exercício das funções previstas no sistema de gestão de operações 
tem em conta a adequação técnica dos nomeados, de acordo com os mecanismos de qualificação e 
certificação existentes, e a capacidade operacional das entidades integrantes do SIOPS presentes 
no teatro das operações.

3 — O sistema de gestão de operações é regulamentado por despacho do presidente da 
ANEPC, homologado pelo membro do Governo responsável pela área da proteção civil.

Artigo 8.º

Níveis do sistema de gestão de operações

1 — O sistema de gestão de operações configura -se nos níveis estratégico, tático e de manobra.
2 — No nível estratégico assegura -se a gestão das operações que inclui:

a) A determinação da estratégia apropriada;
b) A elaboração e atualização do plano estratégico de ação;
c) A previsão e planeamento de resultados;
d) A fixação de objetivos específicos para o nível tático.

3 — No nível tático dirigem -se as atividades operacionais tendo em consideração a estratégia 
estabelecida e as orientações definidas para o nível de manobra.

4 — No nível de manobra determinam -se e executam -se tarefas específicas, realizadas com 
os meios humanos e materiais disponíveis, de acordo com os objetivos definidos.

Artigo 9.º

Comandante das operações de socorro

1 — A responsabilidade pela operação de proteção e socorro incumbe ao comandante da 
operação de socorro (COS).

2 — A função de COS é desempenhada, no teatro de operações, de acordo com a seguinte 
evolução:

a) Chefe da primeira equipa de um agente de proteção civil a chegar ao local da ocorrência;
b) Elemento mais graduado de uma equipa de bombeiros que chegue ao local da ocorrência;
c) Comandante do corpo de bombeiros em cuja área de atuação se situe o local da ocorrência;
d) Comandante de um corpo de bombeiros designado pelo comandante sub -regional de emer-

gência e proteção civil, quando a situação o justificar.

3 — Os comandantes e 2.os comandantes da ANEPC, dos níveis nacional, regional ou sub-
-regional, podem assumir a função de COS em qualquer fase da operação e sempre que a ocorrência 
o justificar, quer pela sua natureza, gravidade e extensão, quer pelos meios humanos e materiais 
envolvidos ou a envolver ou pelo impacto previsível.

4 — Quando a operação de proteção e socorro ocorra na área de jurisdição, o capitão do 
porto, como autoridade marítima local, assume as funções de COS, em articulação com o respetivo 
comando sub -regional de emergência e proteção civil, sem prejuízo do Sistema Nacional para a 
Busca e Salvamento Marítimo.

Artigo 10.º

Competências do comandante de operações de socorro

1 — Compete ao COS:

a) Garantir a instalação e o funcionamento do posto de comando operacional;
b) Efetuar o reconhecimento, avaliar a situação e comunicar o resultado ao comando de emer-

gência e proteção civil territorialmente competente;
c) Determinar a elaboração e aprovar o plano estratégico de ação;
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d) Delimitar as zonas de intervenção;
e) Comandar os meios humanos e materiais das entidades presentes no teatro de operações, 

através das respetivas estruturas hierárquicas;
f) Propor ao comando de emergência e proteção civil territorialmente competente a disponibi-

lização de meios humanos e materiais adicionais;
g) Informar o comando de emergência e proteção civil territorialmente competente sobre o 

decorrer das operações;
h) Solicitar às forças de segurança a criação de perímetros ou áreas de segurança;
i) Ordenar a evacuação e o confinamento de pessoas por razões de segurança;
j) Requisitar, temporariamente, quaisquer bens móveis ou imóveis e serviços indispensáveis 

às operações de proteção e socorro;
k) Determinar a utilização de águas públicas ou, em estado de necessidade, de águas parti-

culares;
l) Fornecer a informação operacional para divulgação aos órgãos de comunicação social;
m) Garantir a articulação com entidades presentes no teatro de operações e com as organi-

zações locais necessárias ao suporte e sustentação das operações;
n) Realizar pontos de situação operacionais regulares;
o) Nomear o coordenador e os oficiais do posto de comando operacional e os adjuntos do COS;
p) Nomear, sob proposta do oficial de operações, os comandantes de área de intervenção 

municipal, de frente e de setor.

2 — O COS procede ao desenvolvimento da organização operacional para um nível superior 
sempre que o número de meios humanos e materiais mobilizados ou a mobilizar o aconselhar.

Artigo 11.º

Posto de comando operacional

1 — O posto de comando operacional é o órgão diretor das operações no local da ocorrência 
destinado a apoiar o COS na tomada das decisões e na articulação dos meios humanos e materiais 
no teatro de operações.

2 — Compete ao posto de comando operacional:

a) A recolha e o tratamento operacional das informações;
b) A preparação das ações a desenvolver;
c) A formulação e a transmissão de ordens, instruções, diretrizes e pedidos;
d) O controlo da execução das ordens, instruções, diretrizes e pedidos;
e) A manutenção das capacidades operacionais dos meios humanos e materiais empregues;
f) A gestão dos meios humanos e materiais de reserva.

Artigo 12.º

Composição do posto de comando operacional

1 — O posto de comando operacional é composto pelos:

a) COS;
b) Coordenador do posto de comando operacional, quando nomeado;
c) Oficiais do posto de comando operacional;
d) Adjuntos do COS;
e) Representantes das entidades com meios humanos e materiais empenhados na operação 

ou que o COS considere pertinentes para o desenrolar da operação.

2 — Os oficiais do posto de comando operacional são responsáveis pelas células de opera-
ções, de planeamento, de logística e de finanças, nos termos a definir no sistema de gestão de 
operações.
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3 — Os adjuntos do COS são responsáveis pela assessoria nas áreas da segurança, das 
relações públicas e da ligação com outras entidades.

4 — O COS pode nomear um coordenador do posto de comando operacional, que o coadjuva 
na gestão do seu funcionamento.

5 — As células podem possuir núcleos funcionais, sendo dirigidas pelos respetivos oficiais do 
posto de comando operacional e coordenadas pelo COS ou pelo coordenador previsto no número 
anterior.

Artigo 13.º

Configuração do teatro de operações

O teatro de operações é uma área geográfica, adaptada às circunstâncias da ocorrência, que 
inclui, por regra:

a) A zona de sinistro, de acesso restrito, que é a área onde se desenvolve a ocorrência e onde 
se encontram exclusivamente os meios humanos e materiais necessários à intervenção direta e 
com missão atribuída;

b) A zona de apoio, de acesso condicionado, que é uma área adjacente à zona de sinistro e 
onde se concentram os meios humanos e materiais de apoio e logísticos estritamente necessários 
ao suporte dos meios em operação e onde estacionam os meios de intervenção para resposta 
imediata;

c) Uma zona de concentração e reserva, adjacente à zona de apoio, onde se localizam os 
pontos de trânsito, os locais estratégicos de reserva de meios humanos e materiais disponíveis 
sem missão atribuída, a sustentação logística e o apoio de serviços.

Artigo 14.º

Organização dos teatros de operações

1 — Os teatros de operações organizam -se em setores, correspondentes a áreas geográficas 
ou funcionais distintas, que podem ser agregados em frentes.

2 — As frentes e os setores têm comandantes próprios.
3 — Os comandantes de frente são apoiados por um posto de comando dedicado.
4 — Em situações especiais, os setores podem ser agregados em áreas de intervenção muni-

cipal, com comandante e posto de comando próprios.

Artigo 15.º

Zonas de receção de reforços

Fora do teatro de operações, podem ser criadas zonas de receção de reforços para controlo 
e apoio logístico, sob a responsabilidade do comandante regional de emergência e proteção civil 
territorialmente competente, para onde se dirigem os meios humanos e materiais de reforço antes 
de atingirem a zona de concentração e reserva.

CAPÍTULO IV

Monitorização e gestão do risco

Artigo 16.º

Monitorização e gestão do risco

1 — O SIOPS abrange, no âmbito da monitorização e gestão do risco, os estados de prontidão:

a) Normal;
b) Especial.
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2 — O estado de prontidão normal implica a monitorização e o dispositivo de rotina e está 
ativado em permanência, sem que existam ocorrências que justifiquem medidas especiais de pre-
venção ou mitigação de consequências.

3 — O estado de prontidão especial, que compreende quatro níveis, vincula as entidades 
integrantes do SIOPS e visa intensificar as ações preparatórias para a intervenção nas ocorrências 
e mitigação das suas consequências, colocando meios humanos e materiais em prontidão, em 
relação ao período e à área em que se preveja especial incidência do risco.

Artigo 17.º

Estado de prontidão especial

1 — O estado de prontidão especial compreende níveis progressivos, de I a IV, ativados de 
acordo com as regras constantes de diretiva operacional aprovada pela Comissão Nacional de 
Proteção Civil.

2 — O estado de prontidão especial consiste:

a) Na maior mobilização de meios humanos e materiais para as missões a cumprir;
b) Na adoção de esquemas preparatórios para intervenção ou atuação iminente;
c) Na execução de missões de prevenção ou vigilância, devendo ser ativados os meios dis-

poníveis;
d) Na adoção coordenada de outras medidas julgadas oportunamente necessárias.

Artigo 18.º

Ativação

1 — O estado de prontidão especial é ativado pelo CCON.
2 — O CCON estabelece o âmbito territorial e temporal do estado de prontidão especial, 

determinando o nível adequado de acionamento de meios humanos e materiais em função do tipo 
de situação, da sua gravidade, do nível de prontidão exigido e da sua duração expectável.

Artigo 19.º

Alertas e avisos

A ativação do estado de prontidão especial determina a emissão de alertas especiais às 
entidades integrantes do SIOPS, podendo ser emitidos avisos de proteção civil à população, nos 
termos do Decreto -Lei n.º 2/2019, de 11 de janeiro, que institui o Sistema Nacional de Monitorização 
e Comunicação de Risco, de Alerta Especial e de Aviso à População.

CAPÍTULO V

Dispositivos e compromissos de resposta

Artigo 20.º

Dispositivo de resposta permanente

1 — O dispositivo de resposta permanente corresponde às forças de cada entidade integrante 
do SIOPS disponíveis, para intervenção imediata, durante o estado de prontidão normal.

2 — As entidades integrantes do SIOPS mantêm os CCO informados sobre os respetivos dis-
positivos de resposta permanente.

Artigo 21.º

Dispositivos especiais

1 — Podem ser constituídos dispositivos especiais destinados a fazer face a uma ocorrência 
ou conjunto de ocorrências, previsíveis ou verificadas.
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2 — É atribuição do CCON a determinação das regras necessárias à criação dos dispositivos 
especiais e garantir a sua devida preparação e formação.

Artigo 22.º

Dispositivo de resposta internacional

1 — A resposta a pedidos de assistência internacional recebidos na área na proteção civil é 
decidida pelo membro do Governo responsável pela área da proteção civil, ouvido o membro do 
Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros, e coordenada pela ANEPC, em função 
do pedido, das necessidades identificadas e das capacidades disponíveis.

2 — Os pedidos recebidos no âmbito de acordos bilaterais e os provenientes das organizações 
internacionais das quais Portugal faz parte assumem natureza prioritária.

Artigo 23.º

Articulação com os serviços de busca e salvamento marítimo e aéreo

1 — As entidades integrantes do SIOPS informam prontamente o respetivo comando sub-
-regional de emergência e proteção civil e os serviços de busca e salvamento marítimo e aéreo 
sobre a ocorrência de qualquer acidente marítimo com navios ou embarcações ou qualquer acidente 
com aeronaves de que tenham conhecimento.

2 — Os serviços de busca e salvamento marítimo e aéreo coordenam os meios humanos 
e materiais necessários às operações de busca e salvamento, nos termos das respetivas com-
petências, articulando com o CCON a eventual mobilização dos meios de reforço considerados 
adequados à gestão das ocorrências.

3 — O CCON coordena o apoio das entidades necessárias à intervenção, em articulação 
permanente com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa e com o 
Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo de Lisboa, bem como com o capitão do 
porto, como autoridade marítima local, conforme estabelecido no Decreto -Lei n.º 235/2000, de 
26 de setembro, no Decreto -Lei n.º 44/2002, de 2 de março, na sua redação atual, e no Decreto-
-Lei n.º 64/2005, de 15 de março.

ANEXO II

(a que se refere o artigo 5.º)

«ANEXO I

(a que se refere o n.º 1 do artigo 22.º)

A circunscrição territorial dos comandos regionais abrange:

a) Comando Regional do Norte: Comandos Sub -Regionais do Alto Minho, do Alto Tâmega, 
da Área Metropolitano do Porto, do Ave, do Cávado, do Douro, do Tâmega e Sousa e das Terras 
de Trás -os -Montes;

b) Comando Regional do Centro: Comandos Sub -Regionais da Beira Baixa, das Beiras e 
Serra da Estrela, da Região de Aveiro, da Região de Coimbra, da Região de Leiria e de Viseu Dão 
Lafões;

c) Comando Regional de Lisboa e Vale do Tejo: Comandos Sub -Regionais da Área Metropo-
litana de Lisboa, da Lezíria do Tejo, do Médio Tejo e do Oeste;

d) Comando Regional do Alentejo: Comandos Sub -Regionais do Alentejo Central, do Alentejo 
Litoral, do Alto Alentejo e do Baixo Alentejo;

e) Comando Regional do Algarve: Comando Sub -Regional do Algarve.»

116023414 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Portaria n.º 312-A/2022

de 30 de dezembro

Sumário: Segunda alteração à Portaria n.º 77/2018, de 16 de março, que procede à regulamen-
tação necessária ao desenvolvimento da Chave Móvel Digital (CMD).

A Chave Móvel Digital (CMD) é um meio alternativo e voluntário de autenticação e de assina-
tura eletrónica que permite aos cidadãos fazer uso de meios digitais para aceder à prestação de 
serviços eletrónicos públicos e privados.

O incentivo ao uso de um meio de autenticação de acesso universal, através da CMD, é uma 
medida prevista no Programa do Governo, integrando também o Programa Simplex 2019, no âmbito 
do qual está prevista a medida «simplificar o processo de autenticação com Chave Móvel Digital 
(CMD)» e «facilitar a adesão CMD por dispositivo móvel».

A recente alteração à Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, pelo Decreto -Lei n.º 88/2021, de 3 de 
novembro, no uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 239.º da Lei n.º 75 -B/2020, de 
31 de dezembro, com o propósito de desenvolvimento do sistema de autenticação CMD, introduziu 
novas funcionalidades para facilitar a obtenção da CMD, nomeadamente o recurso a biometria 
em dispositivo móvel, através da comparação de uma fotografia captada no momento (live) com 
a fotografia recolhida anteriormente para a emissão de cartão de cidadão, e a videoconferência, 
mediante prévia confirmação da identidade. O referido decreto -lei prevê ainda que o código numérico 
de utilização única e temporária possa ser substituído pela utilização das funções de identificação 
biométrica do dispositivo móvel do cidadão.

A presente portaria procede, assim, à concretização das alterações necessárias à Portaria 
n.º 77/2018, de 16 de março, no sentido de adequar o respetivo texto à atual redação da Lei 
n.º 37/2014, de 26 de junho, procedendo, designadamente, à regulamentação da obtenção da 
CMD por meios eletrónicos, incluindo através de autenticação com cartão de cidadão em aplica-
ção móvel dedicada e noutros locais, aplicações ou terminais eletrónicos. De modo a reforçar a 
segurança do sistema, é, ainda, expressamente estabelecida a possibilidade de cancelamento 
da CMD quando se verifique que o número de telemóvel ou o correio eletrónico associado não 
pertence ao seu titular.

Assim, ao abrigo do disposto no n.o 5, alínea f) do n.º 6, n.º 14 e n.º 16 do artigo 2.º e no n.º 4 
do artigo 3.º da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, alterada e republicada pelo Decreto -Lei n.º 88/2021, 
de 3 de novembro, manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização 
Administrativa, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente portaria procede à segunda alteração da Portaria n.º 77/2018, de 16 de março, 
alterada pela Portaria n.º 190 -A/2019, de 21 de junho.

Artigo 2.º

Alteração à Portaria n.º 77/2018, de 16 de março

Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 12.º e 15.º da Portaria n.º 77/2018, de 16 
de março, na sua redação atual, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 1.º

[...]

A presente portaria procede à regulamentação necessária ao desenvolvimento da Chave Móvel 
Digital (CMD), enquanto meio alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos em sistemas 
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eletrónicos e sítios na Internet e de assinatura eletrónica qualificada ao abrigo da Lei n.º 37/2014, 
de 26 de junho, alterada e republicada pelo Decreto -Lei n.º 88/2021, de 3 de novembro.

Artigo 2.º

[...]

1 — O registo constitui a associação voluntária do número de identificação civil ou, no caso de 
cidadão estrangeiro, não titular de número de identificação civil português, do número de identificação 
fiscal ou do número de passaporte, a um único número de telemóvel ou a um endereço de correio 
eletrónico, sendo definida pelo cidadão uma palavra -chave permanente de quatro a oito dígitos.

2 — O registo pode ser solicitado através dos meios previstos nos n.os 6, 7 e 16 do artigo 2.º 
da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na sua redação atual, nos termos definidos nos artigos 3.º a 
5.º da presente portaria.

3 — Com a CMD o cidadão com idade igual ou superior a 16 anos que não se encontre sujeito 
a medidas de acompanhamento previstas no Código Civil que exijam a representação para o ato, 
pode também solicitar a emissão do certificado qualificado para assinatura eletrónica qualificada.

Artigo 3.º

[...]

1 — [...]
2 — O registo presencial requer a confirmação da identidade do cidadão por conferência com 

o documento de identificação civil, com o título de residência ou outro documento previsto na Lei 
n.º 23/2007, de 4 de julho, com o cartão de residência concedido nos termos da Lei n.º 37/2006, 
de 9 de agosto, ou com o seu passaporte.

3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]

Artigo 4.º

[...]

1 — O registo pode ser solicitado através da autenticação com cartão de cidadão, no sítio na 
Internet autenticacao.gov.pt.

2 — O registo pode também ser solicitado, através de autenticação com cartão de cidadão, 
noutros locais, aplicações ou terminais eletrónicos, mediante acordo celebrado entre a AMA e as 
entidades interessadas.

Artigo 5.º

[...]

1 — O registo pode ser igualmente solicitado eletronicamente através da autenticação no sítio 
na Internet do portal das finanças ou de outros sítios, aplicações ou terminais eletrónicos que cele-
brem protocolo com a AMA, solicitando o envio de carta, com a palavra -chave temporária gerada 
automaticamente e de forma aleatória, para a morada do titular do cartão de cidadão.

2 — Para conclusão do procedimento de registo por meio eletrónico referido no número 
anterior, o titular de cartão de cidadão deve introduzir a palavra -chave temporária, recebida nos 
termos do número anterior, na aplicação móvel disponibilizada para o efeito ou no sítio na Internet 
autenticacao.gov.pt.

3 — A palavra -chave temporária deve ser alterada pelo titular na primeira autenticação com 
CMD, de forma a criar uma palavra -chave permanente para autenticação em futuras interações 
com os sistemas eletrónicos e sítios na Internet.

4 — [...]
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Artigo 6.º

[...]

1 — O utilizador da CMD pode autenticar -se, de forma segura, em sistemas eletrónicos e sítios 
na Internet, através da sua palavra -chave permanente de autenticação e de um código numérico 
com seis dígitos, de utilização única e temporária.

2 — Mediante opção do cidadão, o código numérico referido no número anterior é enviado, 
por cada sessão de autenticação, através de:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]

3 — O código numérico de utilização única e temporária pode ser substituído pela utilização 
das funcionalidades de identificação segura biométrica do dispositivo móvel do cidadão, através 
da aplicação móvel referida na alínea c) do número anterior.

4 — [...]
5 — O utilizador da CMD que tenha solicitado a emissão do certificado qualificado para a 

assinatura eletrónica qualificada pode assinar documentos, de forma segura, introduzindo o código 
numérico de utilização única e temporária que lhe é enviado, ou fazendo uso das funcionalidades 
a que se refere o n.º 3, por cada pedido de assinatura.

6 — A autenticação com CMD referida no presente artigo também pode ser utilizada em aten-
dimento presencial, por videoconferência ou telefónico mediado.

Artigo 7.º

[...]

1 — O cidadão pode, a todo o tempo, alterar a sua palavra -chave permanente no sítio 
na Internet autenticacao.gov.pt ou na aplicação móvel prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 
anterior.

2 — [...]
3 — O cidadão pode também proceder à alteração do seu número de telemóvel ou endereço 

de correio eletrónico através dos meios mencionados no n.º 1.

Artigo 8.º

[...]

1 — Por motivos de segurança a palavra -chave permanente pode ser bloqueada após a intro-
dução sucessiva de códigos alfanuméricos errados.

2 — O desbloqueio da CMD é efetuado nos termos previstos para o registo.
3 — [...]
4 — A CMD, incluindo o certificado qualificado para a assinatura eletrónica qualificada, é 

cancelada quando haja conhecimento de que o documento de registo tenha sido cancelado por 
motivos associados à fraude de identidade ou quando se verifique que o número de telemóvel ou 
o endereço de correio eletrónico associado não pertence ao titular.

5 — [...]
6 — A revogação da CMD ou do certificado qualificado para assinatura eletrónica qualificada 

pode ser solicitada, a todo o tempo, por meio eletrónico ou por chamada para o centro de contacto 
gerido pela AMA através do número de telemóvel associado à CMD, implicando o respetivo can-
celamento.
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Artigo 9.º

[...]

1 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) Com a validade do título ou cartão de residência.

2 — [...]
3 — [...]

Artigo 10.º

[...]

1 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) Validade do documento de identificação civil, do passaporte ou do título ou cartão de resi-

dência;
f) [...]

2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — [...]
7 — [...]
8 — [...]
9 — [...]
10 — [...]

Artigo 12.º

Segurança dos dados e prazos de conservação

1 — No desenho e operação dos sistemas de informação nos quais se baseia a CMD a AMA, 
enquanto entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais e pela gestão e segurança da 
infraestrutura tecnológica que suporta a CMD, nos termos e para os efeitos do n.º 8 do artigo 2.º da 
Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, garante o cumprimento do disposto no n.º 9 do artigo 2.º daquele 
diploma, em especial, a adequada separação entre as diversas bases de dados utilizadas por 
aqueles sistemas de informação, sendo a informação das interações concretas realizadas entre os 
cidadãos e os serviços ou organismos da Administração Pública apenas guardada nos sistemas 
de informação desses serviços ou organismos.

2 — Não são permitidas transferências de dados pessoais para fora do Espaço Económico 
Europeu, salvo com base numa decisão de adequação da Comissão Europeia nos termos previstos 
no artigo 45.º do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril 
de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados.

3 — (Anterior n.º 2.)
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4 — O registo das assinaturas efetuadas através da CMD é eliminado no prazo de sete anos 
após a revogação ou cancelamento da respetiva CMD.

5 — (Anterior n.º 4.)
6 — Os dados relativos ao registo de atribuição da CMD são apagados no prazo de sete anos 

após a sua revogação ou o seu cancelamento.
7 — Os dados necessários ao registo através da recolha de dados biométricos são eliminados 

diariamente e com recurso a mecanismos automatizados, após a conclusão do procedimento de 
obtenção da CMD.

8 — Os dados necessários ao desenvolvimento evolutivo da CMD são eliminados no prazo 
de 10 dias, nos termos previstos no n.º 19 do artigo 2.º da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na sua 
redação atual.

9 — As gravações audiovisuais das sessões de videoconferência previstas no artigo 4.º -B são 
eliminadas no prazo de sete anos após a revogação ou o cancelamento da respetiva CMD.

10 — (Anterior n.º 6.)

Artigo 15.º

Entrada em vigor

1 — A presente portaria entra em vigor no dia 2 de abril de 2018.
2 — [Revogado.]»

Artigo 3.º

Aditamento à Portaria n.º 77/2018, de 16 de março

São aditados à Portaria n.º 77/2018, de 16 de março, na sua redação atual, os artigos 4.º -A 
e 4.º -B, com a seguinte redação:

«Artigo 4.º -A

Solicitação eletrónica da CMD através da recolha de dados biométricos

1 — O registo pode ser solicitado por via eletrónica, com recurso a sistema biométrico, através 
de aplicação móvel disponibilizada para o efeito.

2 — A aplicação móvel referida no número anterior assegura a verificação eletrónica da vali-
dade e autenticidade do cartão de cidadão apresentado e que o pedido de registo é efetuado, em 
tempo real, pelo titular do cartão de cidadão.

3 — No início do ato de registo a aplicação assegura a confirmação do número de telefone 
do cidadão, mediante envio de código numérico temporário de utilização única para o número por 
este indicado.

4 — A verificação eletrónica da validade e autenticidade do cartão de cidadão apresentado é 
efetuada através da recolha da fotografia da frente e verso do documento, captada com a câmara 
do dispositivo móvel do respetivo titular, cujos dados são lidos automaticamente e comparados com 
os dados registados no sistema de informação responsável pelo ciclo de vida do cartão de cidadão, 
através da Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública, e com recurso a algoritmos 
de aprendizagem profunda para verificação da segurança do cartão de cidadão.

5 — Após confirmação da validade e autenticidade do cartão de cidadão nos termos previstos 
no número anterior, é solicitada ao cidadão a indicação de um dos dados adicionais de identificação 
não visíveis no referido documento, para confronto com os dados existentes nas bases de dados 
do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. P.).

6 — A verificação de que o pedido de registo é efetuado, em tempo real, pelo titular do cartão 
de cidadão realiza -se através da recolha, em tempo real e com recurso à câmara do dispositivo 
móvel, de imagens do seu rosto, incluindo fotogramas, e da extração do modelo biométrico cor-
respondente.
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7 — As imagens do rosto recolhidas nos termos do número anterior são tratadas para com-
paração biométrica com a imagem do rosto constante do sistema de informação responsável pelo 
ciclo de vida do cartão de cidadão e para deteção de vida através da técnica de digitalização do 
rosto em três dimensões pelo dispositivo móvel do cidadão, com avaliação de características como 
a profundidade tridimensional, textura da pele e reflexões oculares.

8 — Os dados pessoais identificados nos números anteriores podem ser comunicados a pres-
tadores de serviços de infraestruturas, alojamento e desenvolvimento da solução tecnológica que 
permite a verificação da identidade do titular do cartão de cidadão e da validade e autenticidade 
do cartão de cidadão apresentado.

9 — O tratamento de dados pessoais descrito no presente artigo obedece às finalidades pre-
vistas no seu n.º 2.

10 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, nos termos e com os limites previstos no 
n.º 19 do artigo 2.º da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na sua redação atual, pode haver lugar ao 
tratamento da fotografia da frente e verso do cartão de cidadão para efeitos de desenvolvimento 
evolutivo da CMD.

11 — O procedimento de registo é realizado em conformidade com as orientações do Gabinete 
Nacional de Segurança em matéria de identificação de pessoas físicas através de procedimentos 
de identificação à distância com recurso a sistemas biométricos automáticos de reconhecimento 
facial.

Artigo 4.º -B

Solicitação da CMD através de videoconferência

1 — O registo pode ser solicitado por videoconferência junto de Centro de Contacto gerido 
pela AMA.

2 — O registo previsto no número anterior requer a confirmação da identidade, de acordo 
com os procedimentos estabelecidos pelo Gabinete Nacional de Segurança para a identificação 
de pessoas físicas através de procedimentos de identificação à distância com recurso a videocon-
ferência, incluindo:

a) Recolha de imagens do rosto;
b) Validação dessas imagens, por comparação com a imagem facial constante do cartão de 

cidadão disponibilizada pelo IRN, I. P., ou do título ou cartão de residência, disponibilizado pelo 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), ou de imagem constante do passaporte; e

c) Verificação de documento de identificação válido, mediante mecanismos de segurança do 
documento e validação de dados constantes das bases de dados do IRN, I. P., e do SEF ou de 
outras entidades aptas à verificação da fidedignidade do documento.

3 — Para efeitos de identificação do requerente são aceites, enquanto documento de identi-
ficação:

a) O cartão de cidadão;
b) O passaporte; ou
c) O título ou cartão de residência.

4 — No ato de registo deve ser enviado ao requerente um código numérico temporário de 
utilização única, especialmente produzido para este efeito, gerado centralmente e enviado por SMS 
para a pessoa a identificar.

5 — O procedimento de identificação é concluído depois de o código numérico referido no 
número anterior ser comunicado pelo requerente e considerado bem -sucedido pelo sistema.

6 — Concluído o procedimento de identificação, é gerada automaticamente, e de forma ale-
atória, uma palavra -chave temporária, com quatro dígitos numéricos, que é enviada por SMS ao 
requerente.

7 — A palavra -chave referida no número anterior deve ser alterada pelo titular na primeira 
autenticação com CMD, de forma a criar uma palavra -chave permanente, com quatro a oito dígitos 
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numéricos, de autenticação para futuras interações com os sistemas eletrónicos e sítios na Internet 
e para a utilização da assinatura eletrónica qualificada.

8 — A AMA publica no site autenticacao.gov.pt a lista dos documentos de identificação, pre-
vistos nas alíneas b) e c) do presente artigo, que podem ser utilizados no procedimento de registo 
por videoconferência.»

Artigo 4.º

Norma revogatória

É revogado o n.º 2 do artigo 15.º da Portaria n.º 77/2018, de 16 de março, na sua redação 
atual.

Artigo 5.º

Republicação

É republicada em anexo à presente portaria, dela constituindo parte integrante, a Portaria 
n.º 77/2018, de 16 de março, na sua redação atual.

Artigo 6.º

Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Artigo 7.º

Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos na data da sua entrada em vigor.

O Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Filipe Cam-
polargo, em 21 de dezembro de 2022.

ANEXO

(a que se refere o artigo 5.º)

Republicação da Portaria n.º 77/2018, de 16 de março

Artigo 1.º

Objeto

A presente portaria procede à regulamentação necessária ao desenvolvimento da Chave Móvel 
Digital (CMD), enquanto meio alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos em sistemas 
eletrónicos e sítios na Internet e de assinatura eletrónica qualificada ao abrigo da Lei n.º 37/2014, 
de 26 de junho, alterada e republicada pelo Decreto -Lei n.º 88/2021, de 3 de novembro.

Artigo 2.º

Registo

1 — O registo constitui a associação voluntária do número de identificação civil ou, no caso de 
cidadão estrangeiro, não titular de número de identificação civil português, do número de identificação 
fiscal ou do número de passaporte, a um único número de telemóvel ou a um endereço de correio 
eletrónico, sendo definida pelo cidadão uma palavra -chave permanente de quatro a oito dígitos.
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2 — O registo pode ser solicitado através dos meios previstos nos n.os 6, 7 e 16 do artigo 2.º 
da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na sua redação atual, nos termos definidos nos artigos 3.º a 
5.º da presente portaria.

3 — Com a CMD o cidadão com idade igual ou superior a 16 anos que não se encontre sujeito 
a medidas de acompanhamento previstas no Código Civil que exijam a representação para o ato, 
pode também solicitar a emissão do certificado qualificado para assinatura eletrónica qualificada.

Artigo 3.º 

Solicitação presencial da CMD

1 — O registo pode ser solicitado presencialmente:

a) Aquando da entrega do cartão de cidadão;
b) A todo o tempo, junto dos serviços consulares portugueses, numa Loja de Cidadão, conser-

vatória do registo civil ou junto de outros serviços da Administração Pública que celebrem protocolo 
com a Agência para a Modernização Administrativa, I. P. (AMA).

2 — O registo presencial requer a confirmação da identidade do cidadão por conferência com 
o documento de identificação civil, com o título de residência ou outro documento previsto na Lei 
n.º 23/2007, de 4 de julho, com o cartão de residência concedido nos termos da Lei n.º 37/2006, 
de 9 de agosto, ou com o seu passaporte.

3 — No ato de registo presencial é gerada automaticamente, e de forma aleatória, uma palavra-
-chave temporária, com seis dígitos numéricos.

4 — A palavra -passe referida no número anterior deve ser alterada pelo titular na primeira 
autenticação com CMD, de forma a criar uma palavra -chave permanente, com quatro a oito dígitos 
numéricos, de autenticação para futuras interações com os portais e sítios na Internet e para a 
utilização da assinatura.

5 — No momento do registo, o cidadão pode também solicitar a ativação da sua assinatura 
eletrónica qualificada.

Artigo 4.º

Solicitação eletrónica da CMD com cartão de cidadão

1 — O registo pode ser solicitado através da autenticação com cartão de cidadão, no sítio na 
Internet autenticacao.gov.pt.

2 — O registo pode também ser solicitado, através de autenticação com cartão de cidadão, 
noutros locais, aplicações ou terminais eletrónicos, mediante acordo celebrado entre a AMA e as 
entidades interessadas.

Artigo 4.º -A

Solicitação eletrónica da CMD através da recolha de dados biométricos

1 — O registo pode ser solicitado por via eletrónica, com recurso a sistema biométrico, através 
de aplicação móvel disponibilizada para o efeito.

2 — A aplicação móvel referida no número anterior assegura a verificação eletrónica da vali-
dade e autenticidade do cartão de cidadão apresentado e que o pedido de registo é efetuado, em 
tempo real, pelo titular do cartão de cidadão.

3 — No início do ato de registo a aplicação assegura a confirmação do número de telefone 
do cidadão, mediante envio de código numérico temporário de utilização única para o número por 
este indicado.

4 — A verificação eletrónica da validade e autenticidade do cartão de cidadão apresentado é 
efetuada através da recolha da fotografia da frente e verso do documento, captada com a câmara 
do dispositivo móvel do respetivo titular, cujos dados são lidos automaticamente e comparados com 
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os dados registados no sistema de informação responsável pelo ciclo de vida do cartão de cidadão, 
através da Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública, e com recurso a algoritmos 
de aprendizagem profunda para verificação da segurança do cartão de cidadão.

5 — Após confirmação da validade e autenticidade do cartão de cidadão nos termos previstos 
no número anterior, é solicitada ao cidadão a indicação de um dos dados adicionais de identificação 
não visíveis no referido documento, para confronto com os dados existentes nas bases de dados 
do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. P.).

6 — A verificação de que o pedido de registo é efetuado, em tempo real, pelo titular do cartão 
de cidadão realiza -se através da recolha, em tempo real e com recurso à câmara do dispositivo 
móvel, de imagens do seu rosto, incluindo fotogramas, e da extração do modelo biométrico cor-
respondente.

7 — As imagens do rosto recolhidas nos termos do número anterior são tratadas para com-
paração biométrica com a imagem do rosto constante do sistema de informação responsável pelo 
ciclo de vida do cartão de cidadão e para deteção de vida através da técnica de digitalização do 
rosto em três dimensões pelo dispositivo móvel do cidadão, com avaliação de características como 
a profundidade tridimensional, textura da pele e reflexões oculares.

8 — Os dados pessoais identificados nos números anteriores podem ser comunicados a pres-
tadores de serviços de infraestruturas, alojamento e desenvolvimento da solução tecnológica que 
permite a verificação da identidade do titular do cartão de cidadão e da validade e autenticidade 
do cartão de cidadão apresentado.

9 — O tratamento de dados pessoais descrito no presente artigo obedece às finalidades pre-
vistas no seu n.º 2.

10 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, nos termos e com os limites previstos no 
n.º 19 do artigo 2.º da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na sua redação atual, pode haver lugar ao 
tratamento da fotografia da frente e verso do cartão de cidadão para efeitos de desenvolvimento 
evolutivo da CMD.

11 — O procedimento de registo é realizado em conformidade com as orientações do Gabinete 
Nacional de Segurança em matéria de identificação de pessoas físicas através de procedimentos 
de identificação à distância com recurso a sistemas biométricos automáticos de reconhecimento 
facial.

Artigo 4.º -B

Solicitação da CMD através de videoconferência

1 — O registo pode ser solicitado por videoconferência junto de Centro de Contacto gerido 
pela AMA.

2 — O registo previsto no número anterior requer a confirmação da identidade, de acordo 
com os procedimentos estabelecidos pelo Gabinete Nacional de Segurança para a identificação 
de pessoas físicas através de procedimentos de identificação à distância com recurso a videocon-
ferência, incluindo:

a) Recolha de imagens do rosto;
b) Validação dessas imagens, por comparação com a imagem facial constante do cartão de 

cidadão disponibilizada pelo IRN, I. P., ou do título ou cartão de residência, disponibilizado pelo 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), ou de imagem constante do passaporte; e

c) Verificação de documento de identificação válido, mediante mecanismos de segurança do 
documento e validação de dados constantes das bases de dados do IRN, I. P., e do SEF ou de 
outras entidades aptas à verificação da fidedignidade do documento.

3 — Para efeitos de identificação do requerente são aceites, enquanto documento de identi-
ficação:

a) O cartão de cidadão;
b) O passaporte; ou
c) O título ou cartão de residência.
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4 — No ato de registo deve ser enviado ao requerente um código numérico temporário de 
utilização única, especialmente produzido para este efeito, gerado centralmente e enviado por SMS 
para a pessoa a identificar.

5 — O procedimento de identificação é concluído depois de o código numérico referido no 
número anterior ser comunicado pelo requerente e considerado bem sucedido pelo sistema.

6 — Concluído o procedimento de identificação, é gerada automaticamente, e de forma ale-
atória, uma palavra -chave temporária, com quatro dígitos numéricos, que é enviada por SMS ao 
requerente.

7 — A palavra -chave referida no número anterior deve ser alterada pelo titular na primeira 
autenticação com CMD, de forma a criar uma palavra -chave permanente, com quatro a oito dígitos 
numéricos, de autenticação para futuras interações com os sistemas eletrónicos e sítios na Internet 
e para a utilização da assinatura eletrónica qualificada.

8 — A AMA publica no site autenticacao.gov.pt a lista dos documentos de identificação, pre-
vistos nas alíneas b) e c) do presente artigo, que podem ser utilizados no procedimento de registo 
por videoconferência.

Artigo 5.º

Solicitação eletrónica da CMD através do envio de carta para a morada

1 — O registo pode ser igualmente solicitado eletronicamente através da autenticação no sítio 
na Internet do portal das finanças ou de outros sítios, aplicações ou terminais eletrónicos que cele-
brem protocolo com a AMA, solicitando o envio de carta, com a palavra -chave temporária gerada 
automaticamente e de forma aleatória, para a morada do titular do cartão de cidadão.

2 — Para conclusão do procedimento de registo por meio eletrónico referido no número 
anterior, o titular de cartão de cidadão deve introduzir a palavra -chave temporária, recebida nos 
termos do número anterior, na aplicação móvel disponibilizada para o efeito ou no sítio na Internet 
autenticacao.gov.pt.

3 — A palavra -chave temporária deve ser alterada pelo titular na primeira autenticação com 
CMD, de forma a criar uma palavra -chave permanente para autenticação em futuras interações 
com os sistemas eletrónicos e sítios na Internet.

4 — O cidadão que solicite a CMD por esta via pode ativar o certificado de assinatura eletró-
nica qualificada presencialmente, ou através de autenticação com cartão de cidadão, nos termos 
da alínea b) do n.º 6 do artigo 2.º da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho.

Artigo 6.º

Utilização

1 — O utilizador da CMD pode autenticar -se, de forma segura, em sistemas eletrónicos e sítios 
na Internet, através da sua palavra -chave permanente de autenticação e de um código numérico 
com seis dígitos, de utilização única e temporária.

2 — Mediante opção do cidadão, o código numérico referido no número anterior é enviado, 
por cada sessão de autenticação, através de:

a) Short message service (SMS);
b) Mensagem de correio eletrónico;
c) Aplicação móvel disponibilizada para o efeito (app) instalada no telemóvel;
d) Outros meios eletrónicos que permitam o envio de mensagens privadas.

3 — O código numérico de utilização única e temporária pode ser substituído pela utilização 
das funcionalidades de identificação segura biométrica do dispositivo móvel do cidadão, através 
da aplicação móvel referida na alínea c) do número anterior.

4 — É responsabilidade do utilizador garantir a utilização adequada da CMD e tomar as medi-
das de segurança para o efeito.
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5 — O utilizador da CMD que tenha solicitado a emissão do certificado qualificado para a 
assinatura eletrónica qualificada pode assinar documentos, de forma segura, introduzindo o código 
numérico de utilização única e temporária que lhe é enviado, ou fazendo uso das funcionalidades 
a que se refere o n.º 3, por cada pedido de assinatura.

6 — A autenticação com CMD referida no presente artigo também pode ser utilizada em aten-
dimento presencial, por videoconferência ou telefónico mediado.

Artigo 7.º

Alteração da palavra -chave permanente da CMD

1 — O cidadão pode, a todo o tempo, alterar a sua palavra -chave permanente no sítio na Inter-
net autenticacao.gov.pt ou na aplicação móvel prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo anterior.

2 — Por questões de segurança pode ser solicitada ao cidadão a alteração da sua palavra-
-chave.

3 — O cidadão pode também proceder à alteração do seu número de telemóvel ou endereço 
de correio eletrónico através dos meios mencionados no n.º 1.

Artigo 8.º

Bloqueio automático, suspensão, cancelamento e revogação da CMD

1 — Por motivos de segurança a palavra -chave permanente pode ser bloqueada após a intro-
dução sucessiva de códigos alfanuméricos errados.

2 — O desbloqueio da CMD é efetuado nos termos previstos para o registo.
3 — Quando se verifique a utilização abusiva da CMD pode haver lugar à sua suspensão 

temporária por períodos de 24 horas
4 — A CMD, incluindo o certificado qualificado para a assinatura eletrónica qualificada, é 

cancelada quando haja conhecimento de que o documento de registo tenha sido cancelado por 
motivos associados à fraude de identidade ou quando se verifique que o número de telemóvel ou 
o endereço de correio eletrónico associado não pertence ao titular.

5 — A CMD e o certificado eletrónico de assinatura da CMD são cancelados:

a) Nos casos de morte do titular ou da sua incapacidade superveniente, através de informação 
enviada pelo Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.;

b) No caso de o passaporte perder a validade.

6 — A revogação da CMD ou do certificado qualificado para assinatura eletrónica qualificada 
pode ser solicitada, a todo o tempo, por meio eletrónico ou por chamada para o centro de contacto 
gerido pela AMA através do número de telemóvel associado à CMD, implicando o respetivo can-
celamento.

Artigo 9.º

Validade e suspensão temporária

1 — A validade da CMD coincide:

a) Com a validade do documento de identificação civil português, acrescida de 30 dias;
b) Com a validade do passaporte, no caso de cidadão estrangeiro, quando não titular de número 

de identificação civil português;
c) Com a validade do título ou cartão de residência.

2 — A aplicação dos prazos referidos no número anterior não pode conduzir à atribuição de 
uma CMD com validade superior a 10 anos e 30 dias.

3 — Findo o prazo de validade previsto na alínea a) do n.º 1 a CMD é suspensa até à reno-
vação do mesmo documento.
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Artigo 10.º

Comunicação de dados

1 — Para o processo de registo de atribuição da CMD são comunicados à AMA e validados 
os seguintes dados:

a) Nome próprio e apelidos;
b) Número de identificação civil e número de documento do cartão de cidadão ou número de 

passaporte;
c) Data de nascimento;
d) Verificação da sua capacidade jurídica;
e) Validade do documento de identificação civil, do passaporte ou do título ou cartão de residência;
f) Existência de medidas cautelares sobre o passaporte.

2 — No caso de registo por meio eletrónico através de envio de carta para a morada do titu-
lar de cartão de cidadão, mediante protocolo a celebrar entre a AMA, a Autoridade Tributária e o 
Instituto dos Registos e Notariado, I. P., é igualmente comunicada e validada a respetiva morada, 
por parte deste último, sendo eliminada dos sistemas informáticos da CMD quando concluído o 
processo de registo.

3 — Para efeitos do cancelamento previsto no n.º 4 do artigo 8.º é ainda comunicado à AMA 
o cancelamento do documento de registo por motivos associados à fraude de identidade.

4 — Para efeitos da suspensão e reativação da CMD previstas no n.º 2 do artigo 9.º são 
comunicados à AMA, além dos dados previstos no n.º 1, o cancelamento ou revogação do cartão 
de cidadão.

5 — Na utilização da CMD podem ainda ser comunicados e validados, nomeadamente, os 
seguintes dados:

a) Número de identificação fiscal;
b) Número de segurança social;
c) Número de utente do Serviço Nacional de Saúde;
d) Nacionalidade.

6 — Os dados são comunicados e validados entre a AMA, e os sistemas informáticos respetivos, 
através da Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública (iAP), mediante protocolo 
entre as entidades envolvidas, nomeadamente, o Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., o 
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P., o Instituto de Informática, I. P., da 
Segurança Social, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Administração Tributária, a Direção-
-Geral da Saúde e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

7 — A comunicação e validação dos dados são expressa e previamente autorizadas pelo 
respetivo titular, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º e do n.º 4 do artigo 24.º da Lei n.º 7/2007, de 5 
de fevereiro, alterada pela Lei n.º 32/2017, de 1 de junho.

8 — Os dados fornecidos pelo cidadão em conjunto com os dados obtidos nos termos dos 
números anteriores são apresentados ao cidadão para confirmação.

9 — São comunicados à AMA, mediante protocolo a celebrar com o Instituto dos Registos e 
do Notariado, I. P., a informação do cancelamento, sempre que ocorra a morte do titular da CMD 
ou a sua incapacidade superveniente e as situações de fraude de identidade.

10 — Os protocolos previstos no presente artigo relativos à comunicação dos dados são noti-
ficados à Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Artigo 11.º

Modelo de sustentabilidade

1 — A utilização da CMD para fins de autenticação em sistemas e sítios da Administração 
Pública, bem como para assinatura eletrónica, não tem encargos para o cidadão.

2 — As entidades públicas devem privilegiar a utilização do cartão de cidadão e da CMD como 
modo de autenticação dos cidadãos nos respetivos sistemas e sítios da Internet, celebrando para 
o efeito protocolo com a AMA, isento de custos.
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3 — As entidades privadas que pretendam utilizar a CMD como modo de autenticação dos 
cidadãos nos respetivos sistemas e sítios da Internet, celebram para o efeito protocolo com a AMA, 
sendo aplicáveis as taxas que forem estabelecidas para a utilização da CMD, às quais acresce o 
IVA à taxa legal em vigor.

4 — Para efeitos do número anterior, as taxas devidas constam do anexo à presente portaria, 
da qual faz parte integrante, sendo igualmente disponibilizadas em www.autenticacao.gov.pt.

Artigo 12.º

Segurança dos dados e prazos de conservação

1 — No desenho e operação dos sistemas de informação nos quais se baseia a CMD a AMA, 
enquanto entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais e pela gestão e segurança da 
infraestrutura tecnológica que suporta a CMD, nos termos e para os efeitos do n.º 8 do artigo 2.º da 
Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, garante o cumprimento do disposto no n.º 9 do artigo 2.º daquele 
diploma, em especial, a adequada separação entre as diversas bases de dados utilizadas por 
aqueles sistemas de informação, sendo a informação das interações concretas realizadas entre os 
cidadãos e os serviços ou organismos da Administração Pública apenas guardada nos sistemas 
de informação desses serviços ou organismos.

2 — Não são permitidas transferências de dados pessoais para fora do Espaço Económico 
Europeu, salvo com base numa decisão de adequação da Comissão Europeia nos termos previstos 
no artigo 45.º do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril 
de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados.

3 — O registo das autenticações através da CMD é eliminado no prazo de um ano após a 
respetiva ocorrência.

4 — O registo das assinaturas efetuadas através da CMD é eliminado no prazo de sete anos 
após a revogação ou cancelamento da respetiva CMD.

5 — Os cidadãos utilizadores da CMD podem monitorizar o seu histórico de autenticações e 
assinaturas.

6 — Os dados relativos ao registo de atribuição da CMD são apagados no prazo de sete anos 
após a sua revogação ou o seu cancelamento.

7 — Os dados necessários ao registo através da recolha de dados biométricos são eliminados 
diariamente e com recurso a mecanismos automatizados, após a conclusão do procedimento de 
obtenção da CMD.

8 — Os dados necessários ao desenvolvimento evolutivo da CMD são eliminados no prazo 
de 10 dias, nos termos previstos no n.º 19 do artigo 2.º da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na sua 
redação atual.

9 — As gravações audiovisuais das sessões de videoconferência previstas no artigo 4.º -B são 
eliminadas no prazo de sete anos após a revogação ou o cancelamento da respetiva CMD.

10 — A Entidade Certificadora responsável pela emissão de certificados de assinatura da 
Chave Móvel Digital partilha a infraestrutura e os requisitos de segurança do cartão de cidadão, 
obedecendo à sua hierarquia de chaves públicas.

Artigo 13.º

Revogação

É revogada a Portaria n.º 189/2014, de 23 de setembro.

Artigo 14.º

Disposições transitórias

1 — As CMD existentes à data da entrada em vigor da presente portaria, mantêm -se válidas 
até 31 de dezembro de 2027, enquanto não forem substituídas, sem prejuízo de situações de 
cancelamento ou revogação.

2 — O modelo de sustentabilidade definido na presente portaria é revisto no prazo de 
12 meses.
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Artigo 15.º

Entrada em vigor

1 — A presente portaria entra em vigor no dia 2 de abril de 2018.
2 — (Revogado.)

ANEXO

(a que se refere o n.º 4 do artigo 11.º) 

Escalão Descrição Valor (excluindo IVA)

Escalão A  . . . . . . . . . Volume de autenticações via SMS superior ou igual 
a 50 000 por ano.

Valor por autenticação (via SMS) de 0,05 EUR, 
com valor mínimo anual de 4000 EUR.

Escalão B . . . . . . . . . Volume de autenticações via SMS superior ou igual 
a 10 000 e inferior a 50 000 por ano.

Valor fixo anual de 4000 EUR.

Escalão C . . . . . . . . . Volume de autenticações via SMS superior ou igual 
a 5000 e inferior a 10 000 por ano.

Valor fixo anual de 2000 EUR.

Escalão D . . . . . . . . . Volume de autenticações via SMS inferior a 5000 
por ano. 

Valor fixo anual de 1000 EUR. 

 116012925 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Decreto n.º 5-G/2022

de 30 de dezembro

Sumário: Promove à categoria de Embaixador o Ministro Plenipotenciário de 1.ª classe José 
Fernando Alves da Costa Pereira.

O Governo decreta, nos termos da alínea e) do artigo 199.º da Constituição, o seguinte:
Considerando o disposto no n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 204/2006, de 27 de outubro, 

conjugado com o disposto no artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, e no 
artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 27 de fevereiro;

O Ministro Plenipotenciário de 1.ª classe José Fernando Alves da Costa Pereira é promovido 
a Embaixador.

Em 28 de dezembro de 2022. — António Luís Santos da Costa — João Titterington Gomes 
Cravinho.

Assinado em 28 de dezembro de 2022.

Publique-se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 29 de dezembro de 2022.

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.

116022994 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E JUSTIÇA

Portaria n.º 312-B/2022

de 30 de dezembro

Sumário: Procede à primeira alteração à Portaria n.º 286/2017, de 28 de setembro, e à 
segunda alteração à Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro, alterada pela Portaria 
n.º 190-B/2019, de 21 de junho.

O acesso dos cidadãos aos serviços públicos, bem como a sua relação com o Estado, deve 
ser simples, ágil e eficaz, assegurando o pleno exercício dos direitos individuais, sem prejuízo da 
garantia da segurança dos dados e da segurança documental.

Nesse sentido, o Governo tem vindo a desenvolver medidas que privilegiam a simplifica-
ção e reforçam a melhoria dos serviços prestados digitalmente pelo Estado, designadamente 
no que respeita ao acesso e usabilidade, a par da desmaterialização de procedimentos admi-
nistrativos.

Neste âmbito, a Lei n.º 61/2021, de 19 de agosto, que alterou e republicou a Lei n.º 7/2007, 
de 5 de fevereiro, estabeleceu medidas de agilização procedimental, entre as quais se destacam 
a simplificação dos procedimentos de alteração de morada do cartão de cidadão, assim como dos 
pedidos realizados por via eletrónica e de reutilização de dados biométricos.

Foi também generalizada a possibilidade de entrega do cartão de cidadão por via postal na 
morada do seu titular e prevista a opção pela ativação à distância dos certificados associados 
de autenticação e assinatura, através de recurso a sistema biométrico, mediante a utilização 
de mecanismos seguros, em conformidade com as disposições previstas no Regulamento (UE) 
n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014. A concretização 
das referidas funcionalidades deve ser devidamente regulamentada, o que se realiza através da 
presente portaria.

Foi ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Assim, manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização 

Administrativa e pelo Secretário de Estado da Justiça, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 
do artigo 18.º, no n.º 1 do artigo 19.º, no n.º 3 do artigo 20.º, no n.º 6 do artigo 31.º, na alínea b) 
do n.º 2 do artigo 33.º, no n.º 7 do artigo 33.º e nas alíneas b), c), f) e g) do n.º 2 do artigo 63.º da 
Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.º 61/2021, de 19 de agosto, o 
seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente portaria procede:

a) À primeira alteração à Portaria n.º 286/2017, de 28 de setembro; e
b) À segunda alteração à Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro, alterada pela Portaria 

n.º 190 -B/2019, de 21 de junho.

Artigo 2.º

Alteração à Portaria n.º 286/2017, de 28 de setembro

É aditado ao ponto 2 do anexo III da Portaria n.º 286/2017, de 28 de setembro, o ponto 2.5., 
com a seguinte redação:

«2.5 — Para recolha de dados biométricos são aplicáveis às fotografias captadas por equipa-
mentos móveis os requisitos técnicos previstos nas alíneas a) e b) do ponto 2.2.»
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Artigo 3.º

Alteração à Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro

Os artigos 1.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º da Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro, na sua redação 
atual, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 1.º

[…]

A presente portaria define, nos termos da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, na sua redação 
atual:

a) […];
b) […];
c) Os casos e os termos em que podem ser apresentados por via eletrónica e por via telefónica 

os pedidos relativos ao cartão de cidadão;
d) […];
e) […];
f) […];
g) Os termos de ativação dos certificados do cartão de cidadão através do recurso a sistema 

biométrico de comparação das imagens do rosto, recolhidas eletronicamente e em tempo real, 
com a imagem facial constante do sistema de informação responsável pelo ciclo de vida do cartão 
de cidadão.

Artigo 6.º

Entrega do cartão de cidadão solicitado por via eletrónica

1 — (Revogado.)
2 — O cartão de cidadão solicitado por via eletrónica é entregue presencialmente, mediante 

conferência da identidade do seu titular ou de quem o represente, quando este seja menor ou maior 
acompanhado que careça de representação para o ato.

Artigo 7.º

[…]

1 — […]:

a) […];
b) Se autentique de forma segura no portal único de serviços, através de cartão de cidadão 

ou de Chave Móvel Digital ou, quando careça de representação para o ato, o seu representante 
se autentique dessa forma;

c) […];
d) (Revogada.)
e) […];
f) Tenha nacionalidade portuguesa.

2 — […]:

a) Se autentique de forma segura no portal único de serviços, através de cartão de cidadão 
ou de Chave Móvel Digital ou, quando careça de representação para o ato, o seu representante 
se autentique dessa forma;

b) […];
c) […];
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d) […];
e) Tenha nacionalidade portuguesa.

3 — O pedido de renovação de cartão de cidadão pode ainda ser apresentado mediante 
pagamento de referência bancária remetida oficiosamente com os respetivos códigos de ativação 
para a morada indicada nos termos do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, na 
sua redação atual, quando estejam preenchidos os seguintes requisitos:

a) O cartão de cidadão a renovar se encontre dentro do prazo de validade;
b) Os serviços competentes disponham de impressões digitais do titular relativamente ao 

cartão de cidadão a renovar;
c) O titular do cartão de cidadão tenha nacionalidade portuguesa;
d) O titular do cartão de cidadão tenha completado 25 anos;
e) Sendo o titular do cartão de cidadão maior acompanhado, não careça de representação 

para o ato.

4 — Nas renovações previstas nos n.os 1 e 2 do presente artigo podem ser alterados os dados 
relativos aos apelidos e morada do titular do cartão de cidadão.

5 — Na renovação prevista no n.º 3 do presente artigo não pode ocorrer qualquer alteração 
de dados do titular do cartão de cidadão.

Artigo 8.º

[…]

1 — Os pedidos de cancelamento do cartão de cidadão podem ser apresentados no portal 
único de serviços.

2 — […].
3 — […].
4 — O pedido relativo a menor que ainda não tenha completado 16 anos, ou maior acompa-

nhado que careça de representação para o ato, é efetuado por quem, nos termos da lei, exerça as 
responsabilidades parentais ou represente o maior acompanhado.

5 — […].
6 — […].
7 — Para efeitos do presente artigo, o portal único de serviços garante:

a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
e) […];
f) […].

8 — […].

Artigo 9.º

[…]

1 — O pedido de cancelamento do cartão de cidadão, quanto efetuado por via telefónica, 
é realizado através de centro de contacto gerido pelo IRN ou de centro de contacto gerido pela 
AMA.

2 — […].
3 — […].»
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Artigo 4.º

Aditamento à Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro

São aditados à secção III da Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro, na sua redação atual, 
os artigos 6.º -A, 7.º -B a 7.º -E e o artigo 9.º -A com a seguinte redação:

«Artigo 6.º -A

Pedido de emissão de cartão de cidadão por via eletrónica

O pedido de emissão de cartão de cidadão, na sequência da declaração de nascimento online, 
pode ser apresentado por um dos progenitores, por via eletrónica, no portal único de serviços ou 
na plataforma digital da justiça, disponível em https://justica.gov.pt, após a confirmação do registo 
de nascimento.

Artigo 7.º -B

Ativação dos certificados do cartão de cidadão por via eletrónica

1 — A ativação do certificado de autenticação segura do cartão de cidadão, quando este 
tenha sido enviado para a morada do titular, ou a ativação do certificado para assinatura eletrónica 
qualificada pode ser realizada por via eletrónica, mediante consentimento prévio do cidadão para 
o tratamento de dados referido no presente artigo, através de aplicação disponibilizada para o 
efeito pela AMA.

2 — A aplicação referida no número anterior assegura que o pedido é efetuado, em tempo real, 
pelo titular do cartão de cidadão e que o cartão de cidadão apresentado é válido e autêntico.

3 — A verificação da validade e autenticidade do cartão de cidadão apresentado é efetuada 
através da recolha da fotografia da frente e verso do documento, captada com a câmara do dis-
positivo móvel do respetivo titular, cujos dados são lidos automaticamente e comparados com os 
dados registados no sistema de informação responsável pelo ciclo de vida do cartão de cidadão, 
através da Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública, e com recurso a algoritmos 
de aprendizagem profunda para verificação da segurança do cartão de cidadão.

4 — Após confirmação da validade e autenticidade do cartão de cidadão nos termos previstos 
no número anterior é solicitada ao cidadão a indicação de um dos dados adicionais de identificação 
não visíveis no referido documento, para confronto com os dados existentes nas bases de dados 
do IRN.

5 — A verificação de que o pedido é efetuado, em tempo real, pelo titular do cartão de cidadão 
realiza -se através da recolha, em tempo real e com recurso à câmara do dispositivo móvel, de ima-
gens do seu rosto, incluindo fotogramas, e da extração do modelo biométrico correspondente.

6 — As imagens do rosto recolhidas nos termos do número anterior são tratadas para com-
paração biométrica com a imagem do rosto constante do sistema de informação responsável pelo 
ciclo de vida do cartão de cidadão e para deteção de vida através da técnica de digitalização tri-
dimensional do rosto pelo dispositivo móvel do cidadão, com avaliação de características como a 
profundidade tridimensional, textura da pele e reflexões oculares.

7 — Os dados tratados para efeitos do procedimento de ativação dos certificados descrito nos 
números anteriores podem ser comunicados a prestadores de serviços de infraestruturas, aloja-
mento e desenvolvimento da solução tecnológica que permite a verificação da identidade do titular 
do cartão de cidadão e da validade e autenticidade do cartão de cidadão apresentado.

8 — As imagens do rosto, recolhidas em tempo real, e as imagens da frente e do verso do 
cartão de cidadão são eliminadas diária e automaticamente após a conclusão do procedimento de 
ativação dos certificados do cartão de cidadão.

9 — Os dados relativos à ativação dos certificados são conservados durante sete anos após 
o fim da validade do certificado.

10 — O procedimento de ativação dos certificados do cartão de cidadão é realizado em con-
formidade com as orientações do Gabinete Nacional de Segurança em matéria de identificação 
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de pessoas físicas através de procedimentos de identificação à distância com recurso a sistemas 
biométricos automáticos de reconhecimento facial.

Artigo 7.º -C

Pedido de alteração de morada do cartão de cidadão por via eletrónica

1 — O pedido de alteração de morada pode ser apresentado por via eletrónica, nomeadamente 
no portal único de serviços ou através de videochamada, cujo agendamento se encontra disponível 
nesse portal, quando estejam preenchidos os seguintes requisitos:

a) O cartão de cidadão se encontre válido;
b) O titular do cartão de cidadão ou quem o represente, se o titular ainda não tiver completado 

16 anos ou for maior acompanhado que careça de representação para o ato, se autentique de forma 
segura, através de cartão de cidadão ou Chave Móvel Digital.

2 — As sessões de videochamada são objeto de gravação audiovisual, incluindo a gravação 
do consentimento do requerente para a sua realização, para a recolha de dados, processo de 
autenticação e declaração de conhecimento das condições para a realização do serviço, que deve 
ser conservada por um período de 3 anos.

3 — Cabe ao profissional a responsabilidade de conduzir as sessões de videochamada, de 
acordo com as instruções para a realização do serviço, assegurando o cumprimento das formali-
dades impostas na lei e na presente portaria.

4 — Durante a sessão de videochamada, o profissional partilha no ecrã as operações materiais 
que realiza para proceder à alteração da morada e explica as mesmas em voz alta, permitindo ao 
requerente corrigir qualquer incorreção na introdução dos dados.

5 — O profissional e o requerente não podem desativar, em circunstância alguma, a captação 
de imagem e som durante a sessão, sob pena de o procedimento ser interrompido pelo profissional 
e não haver lugar à conclusão do processo de alteração da morada.

6 — Caso não se verifiquem as condições técnicas necessárias, nomeadamente nos casos 
de ocorrência de fraca qualidade de imagem, de condições deficientes de luminosidade ou som, 
ou de interrupções na transmissão do vídeo, o procedimento deve ser interrompido.

7 — Efetuado o pedido, é remetido para a nova morada o código de confirmação, que deve 
ser inserido pelo titular do cartão de cidadão, ou por quem o represente, no portal único de serviços 
para conclusão do processo, mediante autenticação prévia com cartão de cidadão ou chave móvel 
digital ou ser apresentado junto de um serviço de receção para confirmação presencial.

8 — Após conclusão do processo de confirmação, a nova morada é comunicada através da 
Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública a todas as entidades do ciclo de vida 
do cartão de cidadão e a outras a quem o cidadão tenha solicitado a comunicação de alteração de 
morada, entre as constantes de uma lista de entidades disponibilizada previamente, nos termos do 
n.º 3 do artigo 13.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, na sua redação atual.

9 — No caso da nova morada não ser confirmada no prazo de 90 dias seguidos após o envio 
do código o processo é extinto sem que seja alterada a morada.

Artigo 7.º -D

Pedido de emissão de novos códigos pessoais por via eletrónica e por via telefónica

1 — O pedido de emissão de novo código pessoal (PIN) e de novo código pessoal para des-
bloqueio (PUK) pode ser apresentado no portal único de serviços e por telefone, quando estejam 
preenchidos os seguintes requisitos:

a) O cartão de cidadão se encontre válido e tenha sido emitido após 16 de abril de 2018;
b) O titular do cartão de cidadão tenha completado 16 anos;
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c) O titular do cartão de cidadão, ou quem represente o titular menor de 16 anos ou maior 
acompanhado que careça de representação para o ato, se autentique de forma segura, através de 
Chave Móvel Digital e introdução do número do documento.

2 — Os novos códigos PIN e PUK são enviados para a morada do titular do cartão de cidadão.

Artigo 7.º -E

Portal único de serviços

Para efeitos da presente secção, o portal único de serviços garante:

a) A recolha dos dados de identificação do interessado e dos representantes legais;
b) A recolha de endereço eletrónico ou de número de telemóvel que permita o contacto entre 

os serviços competentes e os interessados ou os seus representantes legais;
c) A certificação da data e da hora em que o pedido foi apresentado;
d) A comunicação eletrónica da conclusão com sucesso do pedido, que é efetuada para o 

contacto fornecido pelo cidadão, nos termos da alínea b);
e) A recolha de informação complementar, para efeitos de identificação do interessado.

Artigo 9.º -A

Tratamento de dados pela AMA

1 — O tratamento de dados no âmbito dos serviços prestados através do portal único de ser-
viços, da aplicação disponibilizada pela AMA e do serviço de videochamada referidos na presente 
portaria, são realizados pela AMA, que atua por conta do IRN nos termos do n.º 3 do artigo 36.º e 
do n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, na sua redação atual, e demais legis-
lação aplicável.

2 — Não são permitidas transferências de dados pessoais para fora do Espaço Económico 
Europeu, salvo com base numa decisão de adequação da Comissão Europeia nos termos do 
artigo 45.º do Regulamento n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril 
de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados.»

Artigo 5.º

Alterações sistemáticas à Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro

1 — A secção III da Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro, na sua redação atual, passa a 
ter como epígrafe «Pedidos de emissão, renovação, alteração de morada e novos códigos pessoais 
do cartão de cidadão».

2 — É aditada à Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro, a secção IV -A, com a epígrafe 
«Subcontratação do tratamento de dados», composta pelo artigo 9.º -A.

Artigo 6.º

Norma transitória

1 — Até à plena adaptação às regras constantes do Regulamento n.º 2019/1157, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, os cartões de cidadão são emitidos com 
data de validade máxima de 3 de agosto de 2031, com uma distribuição aleatória no período de 
1 de janeiro de 2031 a 3 de agosto de 2031.

2 — A morada dos titulares dos cartões de cidadão emitidos em data anterior à da entrada em 
vigor da Lei n.º 61/2021, de 19 de agosto, é obtida a partir do sistema de informação responsável 
pelo ciclo de vida do cartão de cidadão, não devendo ser lida nem atualizada no respetivo circuito 
integrado.
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Artigo 7.º

Norma revogatória

São revogados a alínea b) do artigo 3.º, a alínea c) do artigo 4.º, o n.º 1 do artigo 6.º e a alínea d) 
do n.º 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro, na sua redação atual.

Artigo 8.º

Republicação

1 — A Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro, na redação conferida pela presente portaria, 
é republicada no anexo à presente portaria, dela constituindo parte integrante.

2 — Na republicação, as referências às alterações à Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, são 
substituídas por «na sua redação atual».

Artigo 9.º

Produção de efeitos

1 — O disposto no n.º 1 do artigo 6.º retroage os seus efeitos a 13 de agosto de 2021.
2 — O disposto no artigo 6.º -A da Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro, aditado pela 

presente portaria, retroage os seus efeitos a 29 de março de 2022.
3 — O disposto no artigo 7.º -B da Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro, na redação con-

ferida pela presente portaria, produz efeitos 30 dias após a sua publicação.
4 — O disposto no artigo 7.º -D da Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro, na redação con-

ferida pela presente portaria, produz efeitos 90 dias após a sua publicação.

Artigo 10.º

Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Em 21 de dezembro de 2022.

O Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Filipe Cam-
polargo. — O Secretário de Estado da Justiça, Pedro Luís Ferrão Tavares.

ANEXO

(a que se refere o artigo 8.º)

Republicação da Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro

Artigo 1.º

Objeto

A presente portaria define, nos termos da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, na sua redação 
atual:

a) Os mecanismos técnicos de acesso e leitura dos dados constantes de circuito integrado 
do cartão de cidadão;

b) O prazo geral de validade do cartão de cidadão;
c) Os casos e os termos em que podem ser apresentados por via eletrónica e por via telefónica 

os pedidos relativos ao cartão de cidadão;
d) O sistema de cancelamento do cartão de cidadão pela via telefónica e eletrónica;
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e) O montante devido pelo Instituto dos Registos e Notariado, I. P. (IRN), à Agência de Moder-
nização Administrativa, I. P. (AMA), pelo exercício das suas competências, previstas no artigo 23.º 
da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, na sua redação atual;

f) As regras relativas à conservação do ficheiro com o código pessoal de desbloqueio (PUK) 
do cartão de cidadão;

g) Os termos de ativação dos certificados do cartão de cidadão através do recurso a sistema 
biométrico de comparação das imagens do rosto, recolhidas eletronicamente e em tempo real, 
com a imagem facial constante do sistema de informação responsável pelo ciclo de vida do cartão 
de cidadão.

SECÇÃO I

Funcionalidades e informação contida em circuito integrado

Artigo 2.º

Interfaces dos circuitos integrados

1 — O cartão de cidadão disponibiliza uma interface de contacto para acesso aos dados 
armazenados eletronicamente.

2 — As normas técnicas e de interoperabilidade suportadas pela interface encontram -se des-
critas no Anexo I da presente portaria, da qual faz parte integrante.

3 — A interoperabilidade a que se refere o número anterior deverá ser assegurada pelas 
entidades aderentes, sendo disponibilizada pela AMA toda a documentação técnica necessária 
para que essas entidades possam garantir a interoperabilidade dos seus sistemas com o cartão 
de cidadão.

Artigo 3.º

Informação contida em circuito integrado

São acessíveis através de interface de contacto os seguintes elementos:

a) Os referidos no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, com exceção da 
alínea i);

b) (Revogada.)
c) Data de emissão;
d) Data de validade;
e) Impressões digitais;
f) Campo reservado a indicações eventuais, tipificadas na lei;
g) Zona livre que o titular do cartão pode utilizar, por sua vontade, para arquivar informações 

pessoais.

Artigo 4.º

Funcionalidades disponíveis em circuito integrado

Encontram -se disponíveis as seguintes funcionalidades através da interface de contacto:

a) Leitura dos elementos visíveis de identificação do seu titular, com exceção da assinatura;
b) Arquivo pessoal adicionado pelo cidadão;
c) (Revogada.)
d) Verificação da impressão de digital do seu titular (match -on -card);
e) Autenticação segura;
f) Assinatura eletrónica qualificada;
g) Verificação e alteração de PIN de autenticação, de assinatura e de acesso à morada;
h) Desbloqueio do PIN de autenticação, de assinatura e de acesso à morada com recurso a 

PUK ou através da verificação da impressão digital do seu titular.
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SECÇÃO II

Prazo de validade do cartão de cidadão

Artigo 5.º

Validade do cartão de cidadão

1 — O prazo geral de validade do cartão de cidadão é de 10 anos, sem prejuízo do disposto 
nos números seguintes.

2 — O cartão de cidadão tem um prazo de validade de 5 anos para os cidadãos que não 
tenham completado 25 anos de idade.

3 — A data de validade do cartão de cidadão emitido ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º 
da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, corresponde à do cartão de residência concedido nos termos 
da legislação em vigor, não podendo exceder os prazos previstos nos n.os 1 e 2 do presente artigo.

4 — Nos casos previstos no n.º 2 artigo 7.º, a data de validade do cartão de cidadão emitido 
corresponde à do cartão renovado.

SECÇÃO III

Pedidos de emissão, renovação, alteração de morada e novos códigos pessoais do cartão de cidadão

Artigo 6.º

Entrega do cartão de cidadão

1 — (Revogado.)
2 — O cartão de cidadão solicitado por via eletrónica é entregue presencialmente, mediante 

conferência da identidade do seu titular ou de quem o represente, quando este seja menor ou maior 
acompanhado que careça de representação para o ato.

Artigo 6.º -A

Pedido de emissão de cartão de cidadão por via eletrónica

O pedido de emissão de cartão de cidadão, na sequência da declaração de nascimento online, 
pode ser apresentado por um dos progenitores, por via eletrónica, no portal único de serviços ou 
na plataforma digital da justiça, disponível em https://justica.gov.pt, após a confirmação do registo 
de nascimento. 

Artigo 7.º

Pedido de renovação de cartão de cidadão por via eletrónica

1 — Pode solicitar a renovação do cartão de cidadão, por via eletrónica, o cidadão que:

a) Tenha completado 25 anos de idade;
b) Se autentique de forma segura no portal único de serviços, através de cartão de cidadão 

ou de Chave Móvel Digital ou, quando careça de representação para o ato, o seu representante 
se autentique dessa forma;

c) O cartão de cidadão a renovar se encontre dentro do prazo de validade ou tenha caducado 
até 30 dias após esta data, no momento do pedido;

d) (Revogada.)
e) Os serviços competentes disponham de impressões digitais do titular relativamente ao 

cartão de cidadão a renovar;
f) Tenha nacionalidade portuguesa.
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2 — Pode ainda solicitar a renovação do cartão de cidadão por via eletrónica o cidadão que 
tenha completado 25 anos de idade, desde que:

a) Se autentique de forma segura no portal único de serviços, através de cartão de cidadão 
ou de Chave Móvel Digital ou, quando careça de representação para o ato, o seu representante 
se autentique dessa forma;

b) O prazo de validade do cartão de cidadão seja, no momento do pedido, superior a 60 dias;
c) Os serviços competentes disponham de impressões digitais do titular relativamente ao 

cartão de cidadão a renovar;
d) O cidadão tenha cancelado o cartão de cidadão a renovar, por perda, destruição, furto ou 

roubo;
e) Tenha nacionalidade portuguesa.

3 — O pedido de renovação de cartão de cidadão pode ainda ser apresentado mediante 
pagamento de referência bancária, remetida oficiosamente com os respetivos códigos de ativação 
para a morada indicada nos termos do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, na 
sua redação atual, quando estejam preenchidos os seguintes requisitos:

a) O cartão de cidadão a renovar se encontre dentro do prazo de validade;
b) (Revogada.)
c) Os serviços competentes disponham de impressões digitais do titular relativamente ao 

cartão de cidadão a renovar;
d) O titular do cartão de cidadão tenha nacionalidade portuguesa;
e) O titular do cartão de cidadão tenha completado 25 anos;
f) Sendo o titular do cartão de cidadão maior acompanhado, não careça de representação 

para o ato.

4 — Nas renovações previstas nos n.os 1 e 2 do presente artigo podem ser alterados os dados 
relativos aos apelidos e morada do titular do cartão de cidadão.

5 — Na renovação prevista no n.º 3 do presente artigo não pode ocorrer qualquer alteração 
de dados do titular do cartão de cidadão.

Artigo 7.º -A

Limite de renovações com reutilização de dados

O titular do cartão de cidadão só pode fazer uso da faculdade de reutilização de dados bio-
métricos e biográficos em renovações não consecutivas, com exceção das renovações previstas 
no n.º 2 do artigo 7.º

Artigo 7.º -B

Ativação dos certificados do cartão de cidadão por via eletrónica

1 — A ativação do certificado de autenticação segura do cartão de cidadão, quando este 
tenha sido enviado para a morada do titular, ou a ativação do certificado para assinatura eletrónica 
qualificada pode ser realizada por via eletrónica, mediante consentimento prévio do cidadão para 
o tratamento de dados referido no presente artigo, através de aplicação disponibilizada para o 
efeito pela AMA.

2 — A aplicação referida no número anterior assegura que o pedido é efetuado, em tempo real, 
pelo titular do cartão de cidadão e que o cartão de cidadão apresentado é válido e autêntico.

3 — A verificação da validade e autenticidade do cartão de cidadão apresentado é efetuada 
através da recolha da fotografia da frente e verso do documento, captada com a câmara do dis-
positivo móvel do respetivo titular, cujos dados são lidos automaticamente e comparados com os 
dados registados no sistema de informação responsável pelo ciclo de vida do cartão de cidadão, 
através da Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública, e com recurso a algoritmos 
de aprendizagem profunda para verificação da segurança do cartão de cidadão.
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4 — Após confirmação da validade e autenticidade do cartão de cidadão nos termos previstos 
no número anterior é solicitada ao cidadão a indicação de um dos dados adicionais de identificação 
não visíveis no referido documento, para confronto com os dados existentes nas bases de dados 
do IRN.

5 — A verificação de que o pedido é efetuado, em tempo real, pelo titular do cartão de cidadão 
realiza -se através da recolha, em tempo real e com recurso à câmara do dispositivo móvel, de ima-
gens do seu rosto, incluindo fotogramas, e da extração do modelo biométrico correspondente.

6 — As imagens do rosto recolhidas nos termos do número anterior são tratadas para com-
paração biométrica com a imagem do rosto constante do sistema de informação responsável pelo 
ciclo de vida do cartão de cidadão e para deteção de vida através da técnica de digitalização tri-
dimensional do rosto pelo dispositivo móvel do cidadão, com avaliação de características como a 
profundidade tridimensional, textura da pele e reflexões oculares.

7 — Os dados tratados para efeitos do procedimento de ativação dos certificados descrito nos 
números anteriores podem ser comunicados a prestadores de serviços de infraestruturas, aloja-
mento e desenvolvimento da solução tecnológica que permite a verificação da identidade do titular 
do cartão de cidadão e da validade e autenticidade do cartão de cidadão apresentado.

8 — As imagens do rosto, recolhidas em tempo real, e as imagens da frente e do verso do 
cartão de cidadão são eliminadas diária e automaticamente após a conclusão do procedimento de 
ativação dos certificados do cartão de cidadão.

9 — Os dados relativos à ativação dos certificados são conservados durante sete anos após 
o fim da validade do certificado.

10 — O procedimento de ativação dos certificados do cartão de cidadão é realizado em con-
formidade com as orientações do Gabinete Nacional de Segurança em matéria de identificação 
de pessoas físicas através de procedimentos de identificação à distância com recurso a sistemas 
biométricos automáticos de reconhecimento facial.

Artigo 7.º -C

Pedido de alteração de morada do cartão de cidadão por via eletrónica

1 — O pedido de alteração de morada pode ser apresentado por via eletrónica, nomeadamente 
no portal único de serviços ou através de videochamada, cujo agendamento se encontra disponível 
nesse portal, quando estejam preenchidos os seguintes requisitos:

a) O cartão de cidadão se encontre válido;
b) O titular do cartão de cidadão ou quem o represente, se o titular ainda não tiver completado 

16 anos ou for maior acompanhado que careça de representação para o ato, se autentique de forma 
segura, através de cartão de cidadão ou Chave Móvel Digital.

2 — As sessões de videochamada são objeto de gravação audiovisual, incluindo a gravação do 
consentimento do requerente para a sua realização, para a recolha de dados, processo de auten-
ticação e declaração de conhecimento das condições para a realização do serviço, que devem ser 
conservadas por um período de 3 anos.

3 — Cabe ao profissional a responsabilidade de conduzir as sessões de videochamada, de 
acordo com as instruções para a realização do serviço, assegurando o cumprimento das formali-
dades impostas na lei e na presente portaria.

4 — Durante a sessão de videochamada, o profissional partilha no ecrã as operações materiais 
que realiza para proceder à alteração da morada e explicando as mesmas em voz alta, permitindo 
ao requerente corrigir qualquer incorreção na introdução dos dados.

5 — O profissional e o requerente não podem desativar, em circunstância alguma, a captação 
de imagem e som durante a sessão, sob pena de o procedimento ser interrompido pelo profissional 
e não haver lugar à conclusão do processo de alteração da morada.

6 — Caso não se verifiquem as condições técnicas necessárias, nomeadamente nos casos 
de ocorrência de fraca qualidade de imagem, de condições deficientes de luminosidade ou som, 
ou de interrupções na transmissão do vídeo, o procedimento deve ser interrompido.

7 — Efetuado o pedido, é remetido para a nova morada o código de confirmação, que deve 
ser inserido pelo titular do cartão de cidadão, ou por quem o represente, no portal único de serviços 
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para conclusão do processo, mediante autenticação prévia com cartão de cidadão ou chave móvel 
digital ou ser apresentado junto de um serviço de receção para confirmação presencial.

8 — Após conclusão do processo de confirmação, a nova morada é comunicada através da 
Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública a todas as entidades do ciclo de vida 
do cartão de cidadão e a outras a quem o cidadão tenha solicitado a comunicação de alteração de 
morada, entre as constantes de uma lista de entidades disponibilizada previamente, nos termos do 
n.º 3 do artigo 13.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, na sua redação atual.

9 — No caso da nova morada não ser confirmada no prazo de 90 dias seguidos após o envio 
do código o processo é concluído sem que seja alterada a morada.

Artigo 7.º -D

Pedido de emissão de novos códigos pessoais por via eletrónica e por via telefónica

1 — O pedido de emissão de novo código pessoal (PIN) e de novo código pessoal para des-
bloqueio (PUK) pode ser apresentado no portal único de serviços e por telefone, quando estejam 
preenchidos os seguintes requisitos:

a) O cartão de cidadão se encontre válido e tenha sido emitido após 16 de abril de 2018;
b) O titular do cartão de cidadão tenha completado 16 anos;
c) O titular do cartão de cidadão, ou quem represente o titular menor de 16 anos ou maior 

acompanhado que careça de representação para o ato, se autentique de forma segura, através de 
Chave Móvel Digital e introdução do número do documento.

2 — Os novos códigos PIN e PUK são enviados para a morada do titular do cartão de cidadão.

Artigo 7.º -E

Portal único de serviços

Para efeitos da presente secção, o portal único de serviços garante:

a) A recolha dos dados de identificação do interessado e dos representantes legais;
b) A recolha de endereço eletrónico ou de número de telemóvel que permita o contacto entre 

os serviços competentes e os interessados ou os seus representantes legais;
c) A certificação da data e da hora em que o pedido foi apresentado;
d) A comunicação eletrónica da conclusão com sucesso do pedido, que é efetuada para o 

contacto fornecido pelo cidadão, nos termos da alínea b);
e) A recolha de informação complementar, para efeitos de identificação do interessado.

SECÇÃO IV

Cancelamento do cartão de cidadão

Artigo 8.º

Cancelamento do cartão de cidadão por via eletrónica

1 — Os pedidos de cancelamento do cartão de cidadão podem ser apresentados no portal 
único de serviços.

2 — O pedido de cancelamento pelo titular depende:

a) De autenticação com Chave Móvel Digital e introdução do número do documento ou do 
código de cancelamento constante da Carta PIN enviada ao cidadão; ou

b) De introdução do número de cartão de cidadão em simultâneo com código de cancelamento 
constante da Carta PIN enviada ao cidadão.
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3 — A conclusão do pedido nos termos previstos na alínea b) do número anterior depende 
de confirmação pelo titular, após receção de short message service (SMS) ou de mensagem de 
correio eletrónico, enviadas para os contactos fornecidos pelo requerente, no âmbito de pedido 
relativo ao cartão de cidadão.

4 — O pedido relativo a menor que ainda não tenha completado 16 anos, ou maior acompa-
nhado que careça de representação para o ato, é efetuado por quem, nos termos da lei, exerça as 
responsabilidades parentais ou represente o maior acompanhado.

5 — Para efeitos do disposto no número anterior, a autenticação é sempre efetuada através 
de cartão de cidadão ou de Chave Móvel Digital.

6 — O cancelamento do cartão de cidadão nas situações previstas no n.º 4 depende da intro-
dução do número do cartão de cidadão e do código de cancelamento constante da Carta PIN do 
cartão a cancelar.

7 — Para efeitos do presente artigo, o portal único de serviços garante:

a) A recolha dos dados de identificação do interessado e dos representantes legais;
b) A apresentação do pedido de cancelamento, o motivo pelo qual pretende o cancelamento, 

o número do documento e a introdução do código de cancelamento;
c) A recolha de endereço eletrónico ou de número de telemóvel que permita o contacto entre 

os serviços competentes e os interessados ou os seus representantes legais;
d) A certificação da data e da hora em que o pedido foi apresentado;
e) A comunicação eletrónica da conclusão com sucesso do pedido, que é efetuada para o 

contacto fornecido pelo cidadão, nos termos da alínea c);
f) A recolha de informação complementar, para efeitos de identificação do interessado.

8 — No momento do pedido de cancelamento do cartão de cidadão, o seu titular pode solicitar 
também o cancelamento da Chave Móvel Digital.

Artigo 9.º

Cancelamento do cartão de cidadão por via telefónica

1 — O pedido de cancelamento do cartão de cidadão, quanto efetuado por via telefónica, é 
realizado através de centro de contacto gerido pelo IRN ou de centro de contacto gerido pela AMA.

2 — A admissão do pedido de cancelamento previsto no presente artigo depende da indicação:

a) Da identificação do titular do cartão de cidadão, quando requerido pelo próprio;
b) Da identificação da pessoa que supre, nos termos da lei, a incapacidade do titular, quando 

requerido por terceiro;
c) Do motivo pelo qual pretende o cancelamento e do código de cancelamento constante da 

Carta PIN enviada ao cidadão;
d) De informação complementar, para efeitos de identificação do interessado.

3 — Aplica -se ao cancelamento efetuado por via telefónica o disposto nos n.os 4 e 6 do artigo 
anterior.

SECÇÃO IV -A

Subcontratação do tratamento de dados

Artigo 9.º -A

Tratamento de dados pela AMA

1 — O tratamento de dados no âmbito dos serviços prestados através do portal único de ser-
viços, da aplicação disponibilizada pela AMA e do serviço de videochamada referidos na presente 
portaria, são realizados pela AMA, que atua por conta do IRN, nos termos do n.º 3 do artigo 36.º e 
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do n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, na sua redação atual, e demais legis-
lação aplicável.

2 — Não são permitidas transferências de dados pessoais para fora do Espaço Económico 
Europeu, salvo com base numa decisão de adequação da Comissão Europeia nos termos do 
artigo 45.º do Regulamento n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril 
de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados.

SECÇÃO V

Repartição de taxa

Artigo 10.º

Supervisão do cartão de cidadão

1 — É devido pelo IRN à AMA, o montante de € 1 sobre o valor cobrado por cada cartão de 
cidadão emitido em balcão do IRN ou em balcões integrados geridos pela AMA, presenciais ou 
digitais, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 — Não há lugar ao pagamento do montante previsto no número anterior quando ocorra gra-
tuitidade, isenção ou redução igual ou superior a 50 % da taxa aplicável, bem como nos pedidos 
que envolvam o envio de Carta PIN Braille.

3 — A especificação e concretização das condições de cooperação entre o IRN e a AMA, para o 
exercício das competências quanto à supervisão do desenvolvimento do cartão de cidadão e à pro-
moção de serviços a ele associados são objeto de protocolo a outorgar entre as duas entidades.

SECÇÃO VI

Conservação e acesso ao ficheiro para desbloqueio do cartão de cidadão

Artigo 11.º

Conservação do PUK

1 — A conservação do código pessoal de desbloqueio (PUK) referente à morada, certificado 
de autenticação e certificado de assinatura é feita através:

a) Da escrita cifrada de parte do PUK em chip do Cartão de Cidadão do seu titular;
b) Da escrita cifrada da outra parte do PUK em sistema de informação responsável pelo Ciclo 

de Vida do Cartão de Cidadão, gerido pelo IRN.

2 — A cifra do código PUK é feita com chave simétrica específica.
3 — O acesso à parte do PUK cifrada referida na alínea a) do n.º 1 é efetuado mediante a 

utilização da funcionalidade de validação da impressão digital (match -on -card) presencialmente 
junto dos serviços de receção a que aludem os n.os 2 e 7 do artigo 20.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de 
fevereiro, na sua redação atual.

4 — A decifra da informação referente ao PUK prevista no n.º 1 é feita através da chave simé-
trica indicada no n.º 2.

5 — Em situações em que o cartão de cidadão tenha sido personalizado sem impressão digital, 
todo o PUK é mantido cifrado em sistema de informação responsável pelo Ciclo de Vida do Cartão 
de Cidadão, gerido pelo IRN.

6 — Nos casos previstos no número anterior, o trabalhador dos serviços de receção dos pedi-
dos de emissão, renovação e cancelamento do cartão de cidadão pode aceder a funcionalidade de 
decifra do PUK, mediante a utilização de certificado digital de autenticação do operador.

7 — Após a decifra do código PUK prevista nos n.os 3, 4 e 6, o cidadão define novos códigos PIN.
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8 — O sistema responsável pela conservação e desbloqueio eletrónico do código PUK é 
obrigatoriamente submetido a processo de acreditação autónomo à entidade supervisora nacio-
nal, referida no Regulamento (UE) n.º 910/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
julho de 2014, relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações 
eletrónicas no mercado interno.

Artigo 12.º

Norma revogatória

É revogada a Portaria n.º 1018/2010, de 6 de outubro.

Artigo 13.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

1 — A presente portaria entra em vigor no dia 1 de outubro, sem prejuízo dos números seguintes.
2 — O disposto no artigo 5.º aplica -se aos cartões de cidadão solicitados a partir da data de 

entrada em vigor da presente portaria.
3 — O disposto no artigo 11.º entra em vigor a 16 de abril de 2018 e produz efeitos para os 

cartões solicitados após essa data.
4 — O cancelamento e a renovação pelo Portal do Cidadão entra em vigor no dia 4 de dezem-

bro de 2017.

ANEXO I

Regras técnicas e de interoperabilidade CC

Elementos de segurança física e de interoperabilidade que compõem o cartão de cidadão

1 — Referências para verificação dos requisitos. — Além do respeito pelas normas jurídicas 
aplicáveis, e sem prejuízo das especiais medidas de segurança aplicáveis, o cartão de cidadão 
deve observar os parâmetros e critérios constantes das normas técnicas internacionalmente aceites 
como melhores técnicas disponíveis, nomeadamente:

a) ISO 7810;
b) ISO 7811;
c) ISO 7816;
d) ISO 10373;
e) ICAO 9303;

2 — Referências para verificação dos requisitos. — Além do respeito pelas normas jurídicas 
aplicáveis, o cartão de cidadão provisório deve observar os parâmetros e critérios constantes das 
normas técnicas internacionalmente aceites como melhores técnicas disponíveis, nomeadamente:

a) ISO 7810;
b) ISO 10373;
c) ICAO 9303.

116013321 
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 FINANÇAS E AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA

Portaria n.º 312-C/2022

de 30 de dezembro

Sumário: Altera a Portaria n.º 331-E/2021, de 31 de dezembro, que regulamenta a contribuição 
sobre as embalagens de utilização única de plástico ou alumínio, ou multimaterial com 
plástico ou com alumínio, a serem adquiridas em refeições prontas a consumir.

A Portaria n.º 331 -E/2021, de 31 de dezembro, veio estabelecer a regulamentação da con-
tribuição sobre as embalagens de utilização única de plástico ou de alumínio adquiridas em refei-
ções prontas a consumir, dando, assim, cumprimento ao disposto na Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 
dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2021.

A produção de efeitos da citada portaria relativamente às embalagens de plástico ou multima-
terial com plástico ocorreu a 1 de julho do corrente ano de 2022.

Sucede que a experiência colhida com a sua aplicação veio evidenciar a necessidade de 
excluir do âmbito de aplicação da mesma as embalagens para bebidas, porquanto, embora possam 
constituir embalagens de utilização única, considera -se que a sua aplicação é desajustada na aqui-
sição isolada de uma bebida. Acresce que a exclusão do âmbito de aplicação das embalagens para 
bebidas vem igualmente obviar a potencial distorção da concorrência entre as bebidas fornecidas 
em estabelecimentos e as fornecidas através de sistemas de venda automática.

Como resultado da experiência colhida com a aplicação da contribuição sobre embalagens de 
utilização única a serem adquiridas em refeições prontas a consumir resulta também a necessidade 
de revisão do seu regime jurídico, que se encontra em preparação.

Neste sentido, para além da exclusão das embalagens para bebidas, torna -se necessário 
proceder à prorrogação do prazo de produção de efeitos estabelecido na Portaria n.º 331 -E/2021, 
de 31 de dezembro, relativamente às embalagens de alumínio ou multimaterial com alumínio 
beneficiando assim com a aprendizagem da contribuição entretanto iniciada nas embalagens de 
plástico.

Assim, manda o Governo, pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e pelo Secretário 
de Estado do Ambiente e da Energia, nos termos do disposto no artigo 320.º da Lei n.º 75 -B/2020, 
de 31 de dezembro, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente portaria procede à primeira alteração da Portaria n.º 331 -E/2021, de 31 de dezembro, 
que regulamenta a contribuição sobre as embalagens de utilização única de plástico ou alumínio, ou 
multimaterial com plástico ou com alumínio, a serem adquiridas em refeições prontas a consumir.

Artigo 2.º

Alteração à Portaria n.º 331 -E/2021, de 31 de dezembro

Os artigos 2.º e 3.º e o n.º 2 do artigo 23.º da Portaria n.º 331 -E/2021, de 31 de dezembro, são 
alterados e passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º

[...]

1 — O disposto na presente portaria aplica -se às embalagens primárias, incluindo embalagens 
de serviço, de utilização única para alimentos, fabricadas total ou parcialmente a partir de plástico, 
de alumínio ou multimaterial com plástico ou com alumínio, que sejam adquiridas em refeições 
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prontas a consumir, nos regimes de pronto a comer e levar ou com entrega ao domicílio, doravante 
designadas embalagens de utilização única.

2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]

a) [...]
b) As embalagens de utilização única disponibilizadas no âmbito da atividade de restauração 

não sedentária;
c) [...]
d) As embalagens de utilização única para bebidas.

5 — [...]
6 — [...]
7 — [...]

Artigo 3.º

[...]

1 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) ‘Refeições prontas a consumir, no regime de pronto a comer e levar ou com entrega ao 

domicílio’ os pratos ou alimentos, preparados para consumo imediato sem necessidade de prepa-
ração suplementar, disponibilizados para consumo fora do local ou estabelecimento através de uma 
operação de transmissão de bens, a levar pelo cliente ou com entrega ao domicílio.

2 — [...]
3 — Para efeitos da presente portaria, é ainda aplicável a definição de atividade de restauração 

constante do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na sua redação atual, que 
aprova o regime de acesso e de exercício de diversas atividades de comércio, serviços e restau-
ração e estabelece o regime contraordenacional respetivo.

Artigo 23.º

[...]

1 — [...]
2 — A contribuição sobre as embalagens de utilização única aplica -se a partir de 1 de julho de 

2022, para as embalagens de plástico ou multimaterial com plástico, e a partir de 1 de setembro 
de 2023, para as embalagens de alumínio ou multimaterial com alumínio.

3 — [...]»
Artigo 3.º

Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Em 28 de dezembro de 2022.

O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Miguel Bernardes Coelho Santos Félix. — 
O Secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Saldanha de Azevedo Galamba.

116019105 
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