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Sítios de Internet  
 

Nome Endereço web 
AT - Autoridade Tributária e Aduaneira 
Finalidade: 
Cumprimento das diversas obrigações 
declarativas e de pagamento de impostos. 

 
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/
html/index.html 
 

Segurança Social  
Finalidade: 
-Entrega da declaração dos rendimentos 
trimestral dos Independentes 
-Entrega da declaração do rendimento 
anual dos independentes 
-Simulação da reforma 

 
 
 
http://www.seg-social.pt/inicio 
 

IMPIC – Instituto dos Mercados Públicos do 
Imobiliário e da Construção 
Finalidade:  
-Comunicações obrigatórias de transações 
imobiliárias 
-Portal Nacional de Fornecedores do 
Estado 
Contratação Pública – Faturação 
eletrónica 

 
 
http://www.impic.pt/impic/pt-pt/ 
 
 
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Homep
age 

ASAE – Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica 
Finalidade: Entrega da modelo 1 com a 
identificação dos clientes, a descrição 
pormenorizada do bem que é 
transacionado ou do serviço prestado. 

 
https://www.asae.gov.pt/  
 
identific-bcft@asae.gov.pt  
 

Portal do Cidadão 
Finalidade: 
-Alterar a morada do Cartão de Cidadão 
-Consulta de certidão do registo civil 
-Cartão de Cidadão – agendamento 
-Registo comercial - consulta de certidão 
permanente 
… 

 
 
https://www.portaldocidadao.pt/  

Direção-Geral do Consumidor 
Finalidade: 
Livro de Reclamações eletrónico  

http://www.consumidor.gov.pt/livro-de-
reclamacoes.aspx  

 CITIUS 
Finalidade: 
Consulte os vários serviços disponíveis: 
Publicidade do PER, do PEAP e da 
Insolvência 
(Se a entidade está em insolvência não 
podemos continuar a vender, caso 
contrário as Perdas de Imparidades das 
dividas não serão aceites fiscalmente) 

 
 
http://www.citius.mj.pt/portal/ 
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Nome Endereço web 
RCBE - Registo Central do Beneficiário 
Efetivo (Regime Jurídico do RCBE). 
Declaração Inicial do Beneficiário Efetivo 
deve ser entregue de 1 de janeiro a 30 de 
abril de 2019 pelas entidades que já se 
encontravam constituídas a 1 de outubro 
de 2018. 
O Registo Central de Beneficiário Efetivo 
(RCBE) pretende identificar todas as 
pessoas que controlam uma empresa, 
fundo ou entidade jurídica de outra 
natureza. 

 
 
https://rcbe.justica.gov.pt/ 
 
 
 
 
 
https://justica.gov.pt/  
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