
 

 

b. Posts redes sociais  
  

COPY  IMAGEM   DATA  

Sabia que pode receber o Cartão de Cidadão 
em casa?   

Se fizer a renovação do Cartão de Cidadão 
através do canal online ou num balcão, 
pode optar por receber em casa e sem 
custos adicionais.  
Saiba mais 
em https://irn.justica.gov.pt/Entrega-do-
Cartao-de-Cidadao-em-casa  
  

#servicoderegisto #cartaodecidadao  

  

  

14 junho 
(agendado)  

Sabia que pode renovar online o seu Cartão 
de Cidadão sem sair de casa? Descubra esta 
e outras opções de renovação 
em https://justica.gov.pt/Registos/Identif
icacao/Cartao-de-Cidadao  

  

#servicoderegisto #cartaodecidadao  

  

VÍDEO https://www.youtube.com
/watch?v=7KJAJa3rJJQ  

21 junho  

(agendado)  

Sabia que pode fazer a declaração do óbito 
por email?  

  

Saiba como em 
https://irn.justica.gov.pt/Declaracao-de-obito-por-correio-

eletronico 

 

 

  

https://www.shutterstock.com/pt/ima

ge-photo/christian-cross-on-hill-

outdoors-sunset-1918920791   
 

  

 Copy imagem:  
Faça a declaração de óbito 
por correio eletrónico 
(envelope) 

  

 22 junho  
(agendado) 



Sabe quais os serviços que pode realizar 
online sem sair de casa?  
Aceda 
a https://irn.justica.gov.pt/Servicos-
online  

  

  

  

  

https://www.shutterstock.com/
pt/image-photo/lifework-
balance-city-living-
lifestyle-concept-1543165967  

 
Copy imagem:  
Serviços do Registo 
Faça online  

  

  

  

  

25 junho  

Sabia que no Cartão de Cidadão estão 
registados os seus dados biométricos, 
incluindo a altura?  

Como estas caraterísticas não estão 
totalmente definidas antes dos 25 anos, é 
necessário fazer a sua atualização sempre 
que o cartão é renovado, o que só pode ser 
feito num balcão.  

Mas temos uma novidade: já pode pedir que 
o novo cartão seja entregue em casa. Saiba 
tudo em irn.justica.gov.pt.   

  

#servicosderegisto #cartaodecidadao    

  

28 junho  

(agendado)  

Sabia que pode criar online uma empresa?  
Simples, rápido e mais barato  
Saiba como 
em https://justica.gov.pt/Servicos/Empresa
-
Online?fbclid=IwAR1MmbIAVL4SRFuQwpG1t62thV
PAIO5gC0ObhM61mCyNIPLnLLpokxcUzkg#Comocria
r  

  
  

  

https://www.shutterstock.com/pt/ima

ge-photo/diverse-happy-interns-

learning-new-computer-1206996091   

  
Copy imagem:  
Crie online a sua empresa  

  

29 junho  
(agendado) 



Já conhece o Registo de nascimento online. 
É uma aplicação criada para facilitar a 
sua vida e permite pedir o registo de 
nascimento do seu bebé. Quando o registo 
estiver pronto recebe no seu email uma 
cópia do registo e a certidão na caixa do 
correio. Fácil, não é? 

Mais informações em 
https://justica.gov.pt/Servicos/Registar-
nascimento 

 

Copy imagem: Registo de nascimento para 
filhos de pais estrangeiros 

 

 

30 junho 
(agendado) 

Sabia que pode pedir e consultar online as 
certidões de registo de nascimento, 
casamento e óbito?  
Pedir online é mais cómodo, rápido e 
económico. 
Saiba mais 
em https://www.civilonline.mj.pt/.../aviso
CertificadoOnline.jsp  
 
 
 

   

  

  

https://image.shutterstock.com/image

-photo/woman-holding-mobile-phone-

using-600w-1153889719.jpg  

  
Copy imagem:  
Pedir e consultar online as 
certidões de registo  

  

1 julho  
falta imagem 

Se precisa de pedir uma certidão 
permanente de registo predial, faça-o 
online 
em https://www.predialonline.pt/PredialOnl
ine/  
 
A certidão diz-se permanente porque a 
informação está em permanente atualização. 
Por isso, oferece mais segurança e 
transparência do que a certidão em papel.  
 
 

 

  

https://image.shutterstock.co
m/image-photo/man-typing-on-
laptop-ginger-600w-
1695637138.jpg  

Copy imagem:  
Peça online a certidão 
permanente de registo 
comercial  

  

2  julho 
(agendado) 



Sabia que pode pedir online o registo de 
nascimento do seu bebé?  
Vai precisar da chave móvel digital ou do 
Pin do Cartão de Cidadão e de um leitor de 
cartões para se autenticar. 
Em alternativa pode agendar o registo de 
nascimento enviando um e-mail para o 
serviço de Registo mais próximo de si  
Saiba mais em 
https://justica.gov.pt/Servicos/Registar-
nascimento 

 

Copy imagem: Sabia que pode pedir online o 
registo de nascimento do seu bebé? 

5 julho 

(agendado) 

Sabia que pode dar início ao processo de 
divórcio por mútuo consentimento ou de 
separação de pessoas e bens através do 
Civil Online?  

  

Saiba mais em 
https://justica.gov.pt/Servicos/Iniciar-
processo-de-divorcio    
 
 

  

  

https://www.shutterstock.com/
pt/image-photo/serious-
businessman-sit-workplace-
office-desk-1854695413   

  

   

Copy imagem:  
Inicie o processo de divórcio 
por correio  

  

  

  

6 julho  
falta imagem 

Sabia que os documentos caducados desde 24 
de fevereiro de 2020 continuam válidos 
para todos os efeitos legais até 31 de 
dezembro de 2021? É o caso do Cartão de 
Cidadão, Carta de Condução, certidões e 
certificados.  

  

  

  

https://www.shutterstock.com/
pt/image-photo/blurred-
calendar-page-dark-tone-
399116026   

Copy imagem:  
Documentos válidos até 31 de 
dezembro de 2021  

  

7 julho  
falta imagem 



Precisa de pedir uma certidão de registo 
comercial?  

Peça online e tenha sempre a informação 
mais atualizada sobre a sua empresa.   

Saiba mais 
em  https://eportugal.gov.pt/empresas/Serv
ices/Online/Pedidos.aspx?service=CP 
 

Vídeo  

  

9 julho  
(agendado 

Precisa de registar o nascimento do seu 
bebé e não tem nacionalidade portuguesa?  
Agende através de email para o balcão onde 
pretende fazer o registo. 
Saiba onde estamos em 
https://irn.justica.gov.pt/Contactos/Lista
-de-Contactos   

 

Copy imagem: Precisa de registar o 
nascimento do seu bebé e não tem 
nacionalidade portuguesa? 

 

12 julho (agendado) 

Tome nota: até ao final de 2021, as 
empresas e as outras pessoas coletivas 
estão dispensadas da confirmação anual da 
informação constante do Registo do 
Beneficiário Efetivo.  

  

  

  

https://www.shutterstock.com/
pt/image-photo/concept-image-
person-holding-hourglass-
deadline-1137034184   

  

Copy imagem:   
Registo do Beneficiário 
Efetivo  
Dispensa da confirmação anual 
em 2021  

  

 14 julho 
falta imagem 

Sabia que pode pedir online a certidão de 
casamento?  
A certidão online tem a validade de seis 
meses e pode ser pedida sem necessidade de 
autenticação digital.  
Saiba mais 
em https://justica.gov.pt/Servicos/Pedir-
certidao-de-casamento  

  

  

https://www.shutterstock.com/
pt/image-photo/side-view-
happy-couple-searching-
information-443200045   

  

Copy imagem: Peça online a 
certidão de casamento  

16 julho 
falta imagem 



  

Precisa de alterar a morada do Cartão de 
Cidadão?  

Faça online com a chave móvel digital ou 
do Pin do Cartão de Cidadão e um leitor de 
cartões  

Saiba mais 
em https://eportugal.gov.pt/.../alterar-a-
morada-do-cartao...  

Vídeo  

  

  

 19 julho 
(agendado) 

Tem a certeza que os seus documentos estão 
caducados? Se o seu Cartão de Cidadão, 
certidões e certificados estão caducados 
desde 24 de fevereiro de 2020 continuam 
válidos para todos os efeitos legais até 
31 de dezembro de 2021.  

  

  

https://www.shutterstock.com/
pt/image-photo/head-shot-
portrait-overjoyed-smiling-
young-1537134872   

  

Copy imagem: Documentos 
válidos até 31 de dezembro de 
2021  

  

  

21 julho 
falta imagem 

 

 

 

Caso seja necessário estes posts serão publicados nos 
dias em que não existem posts agendados 

 

Post Imagem Data 
O atendimento presencial espontâneo 
está a ser retomado nos serviços de 
Registo de forma faseada e 
condicionada.  

  

  

A imagem pode ser um mockup de 
uma conservatória com nova 
imagem 

 



Saiba mais em 
https://justica.gov.pt/Atendimento-
nos-servicos-de-Registo 
 
 

 
 

Copy imagem: 
 
Serviços de Registo com 
atendimento espontâneo  
 

 
 
 

 
Saiba quais os serviços de Registo 
que já disponibilizam atendimento 
espontâneo em 
https://justica.gov.pt/Atendimento-
nos-servicos-de-Registo 
 
Sugerimos que, sempre que possível, 
opte pelos serviços online. Pela sua 
comodidade e segurança! 
 
 
 

 
  

  

  

A imagem pode ser uma 
instalação com a nova imagem 
  

Copy imagem: A que serviços 
de Registo me posso dirigir de 
forma espontânea?  

 
 
 

 

Alguns serviços de Registo já 
prestam atendimento presencial sem 
agendamento prévio. No entanto 
apelamos à sua compreensão pois 
esta retoma será faseada e com 
limitações no número de senhas a 
distribuir diariamente.  
Sugerimos que opte pelos serviços 
online, que são rápidos, fáceis e 
cómodos de usar. 
Saiba mais em 
https://justica.gov.pt/Atendimento-
nos-servicos-de-Registo 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 

 


