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JOSÉ MANUEL RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Caras e Caros Munícipes,

A abertura deste Espaço do Cidadão na Freguesia 

de Campo representa mais um passo no 

processo de modernização administrativa em 

curso no Município de Valongo, que conta já com 

todos os seus serviços disponíveis através da 

Internet.

Agora já não precisa de se afastar muito do seu 

local de trabalho ou residência para resolver 

questões tão simples como um pedido de 

transporte ou subsídio escolar, a revalidação 

da carta de condução ou a obtenção do registo 

criminal. Nós vamos até si!

Poupe tempo e dinheiro. Recorra aos Espaços do 

Cidadão, onde terá o apoio de um colaborador 

da câmara para a/o ajudar a interagir com a 

Administração Pública e Local.

Acreditamos que com esta aposta na 

descentralização dos serviços públicos estamos a 

combater a infoexclusão, bem como a promover 

a igualdade social, a coesão e o desenvolvimento 

do nosso território. TODOS OS SERVIÇOS
MAIS PERTO DE SI.

EM CAMPO

Centro Cultural de Campo
Travessa S. Domingos, s/n
4440-191 Campo VLG

224 227 900 - Gabinete de Apoio ao Munícipe
707 241 107 - Espaço do Cidadão

gabmunicipe@cm-valongo.pt

HORÁRIO
dias úteis · 09h00 > 17h30

JUNTA DE FREGUESIA
DE SOBRADO

IGREJA MATRIZ
DE SOBRADO
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ABERTURA OFICIAL
24 de Março · 11h30

(Antiga) Escola de Campelo



INTERIOR

SERVIÇOS PRESTADOS PELAS ENTIDADES PRESENTES NO ESPAÇO DO CIDADÃO

WWW.CM-VALONGO.PT
CONHEÇA ESTE E OUTROS ESPAÇOS DO CIDADÃO 
Portal do Cidadão: www.portaldocidadao.pt
Mapa do Cidadão: www.mapadocidadao.pt e em Google Play, App Store e Windows Store

ESPAÇO DO CIDADÃO

ADSE
• Pedido de Cartão Europeu de Seguro de Doença
• Renovação de Cartão Europeu de Seguro de Doença

• Receção de Documentos de despesas médicas

• Emissão de Declaração de IRS

• Emissão de declaração para efeitos de 
complementaridade
• Documento único de cobrança

CGA
• Submissão de formulários

ISS

• Pedido/renovação do Cartão Europeu do Seguro de 
Doença
• Segurança Social Direta

PORTAL DO CIDADÃO 

DGC - DIREÇAO GERAL DO CONSUMIDOR
• Receção de Reclamações
• Pedidos de Informação
• Encaminhamento para a rede de apoio ao consumidor 
endividado

DGAJ - DIREÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
• Registo Criminal para Cidadãos Nacionais
• Registo Criminal para Cidadãos Estrangeiros

SEF - SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS
• Marcação de reunião de renovação de residência

ACT - AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO
• Queixas e denúncias (com encaminhamento das mesmas 
para o serviço desconcentrado mais próximo)
• Disponibilização e submissão de formulário destinado a 
esclarecimento de dúvidas

de trabalho

IHRU – INSTITUTO HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA
• Programa Porta 65-apoio ao arrendamento jovem

IGAC – INSPEÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS I 
REGISTO DO DIREITO DE AUTOR
• Registo de propriedade intelectual-averbamento
• Registo de propriedade intelectual-certidão
• Registo de propriedade intelectual-registo de obra
• Registo de propriedade intelectual-registo de nome 
literário/artístico

SPMS – SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
• Portal do utente

DGLAB – DIREÇÃO GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS 
BIBLIOTECAS
• Certidões Paroquiais

IEFP – INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
• Netemprego

CMD – CHAVE MÓVEL DIGITAL
• Registo
• Alteração de PIN
• Cancelamento e desbloqueio

IMT 
• Alteração/substituição/revalidação de cartas de 
condução

GABINETE DE APOIO A MUNÍCIPES

LICENÇAS E TAXAS
• Licença especial de ruído
• Pedido de Funcionamento de Recinto Itinerante ou 
Improvisado 
• Registo de vendedor ambulante e feirante 
• Pedido de Licenciamento de Publicidade/ocupação 
• Pedido de licença para o exercício da atividade de 
realização de espetáculos de natureza desportiva e de 
divertimentos públicos 
• Pedido de alvará para transporte e venda de géneros 
alimentícios 
• Acampamento Ocasional 
• Espetáculos, Divertimentos Públicos e Eventos 
Desportivos na Via Pública 
• Guarda Noturno 
• Pedido de licenciamento de unidade móvel de venda de 
carne e derivados 
• Pedido de vistoria de unidade móvel de venda de carne 
e derivados 

• Pedido de vistoria a viatura de venda de pescado 
• Pedido de transferência de titularidade do processo 
higio - sanitário 
• Licenciamento de unidade móvel destinada à venda 
ambulante de pescado 
• Pedidos de certidão
• Ocupação de via pública/venda ambulante

EDUCAÇÃO
• Pedido de subsídio de transporte escolar 
• Pagamento de refeições escolares

MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTES
• Contraordenação de Trânsito - Exposição
• Pedido de Cartão de Residente
• Estacionamento privativo – atribuição e renovação da 
licença
 • Pedido de Transporte Substituição de licença de táxi por 
mudança de veículo
• Autorização para aferição de taxímetro
• Transferência de licença de táxi
• Emissão de 2ª via da licença de táxi

• Pedidos de religação de iluminação pública 
• Pedidos de prolongamento de iluminação pública 
• Comunicação de avaria na iluminação pública
• Pedidos de sinalização de trânsito Comunicação de 
viaturas abandonadas
• Pedido de indemnização por danos causados por 
infraestruturas públicas

URBANISMO
• Informação Prévia
• Comunicação Prévia
• Licenciamento
• Apresentação de elementos
• Alvarás
• Vistorias e inspeções
• Cópias, Certidões e Declarações
• Combustíveis
• Pedido de ocupação da via pública
• Comunicação de obras de conservação
• Comunicação de início de obras 

• Atribuição de número de policia
• Pedido de autorização para instalação das infraestruturas 
de suporte de estação de radiocomunicações e respetivos 
acessórios
• Pedido de informação

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL
• Queima de sobrantes e realização de fogueiras
• Comunicação Rede secundária de faixas de gestão de 
combustível 
• Pedido de apoio a ações de sensibilização/ simulacros 
• Perigo coletivo ou acidente grave eminente Avaliação 
• Pedido de autorização prévia para lançamento de fogo

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
• Requerimento Instalações Desportivas 

BALCÃO DO EMPREENDEDOR
• Licenciamento Zero
• Diretiva de serviços

OUTROS SERVIÇOS
• Pedidos de marcação de audiência
• Cartão Sénior e Cartão Jovem Municipal

• Exposições/Sugestões/Reclamações
• Pedido de limpeza de terreno
• Inscrição para intervenção em Reunião de Câmara


