
1. Loja do Cidadão do Seixal 

 

 
Morada: Rua Francisco Zambujal, n.º 1, Piso 1, Edifício Alentejo, Paivas, 2845-111 AMORA 

  
Horários de Atendimento 

Loja do Munícipe de Amora e Espaço Cidadão 
Dias úteis, das 9 às 19.30 horas. 

Sábado, das 9 às 15 horas. 
Balcão dos Correios de Portugal (CTT) 

Dias úteis, das 9 às 19.30 horas. 
- Finanças – Autoridade Tributária e Aduaneira 

- Instituto dos Registos e Notariado 
- Instituto da Segurança Social 

Dias úteis, das 9 às 16 horas. 
  
- Espaço Cidadão (balcão multisserviços) 
ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho) | ADENE (Agência para a Energia) | ADSE | AMA (Agência 
para a Modernização Administrativa) | CGA (Caixa Geral de Aposentações) | DGAE (Direção-Geral das 
Atividades Económicas) | DGAJ (Direção-Geral da Administração da Justiça) | IEFP (Instituto de Emprego e 
Formação Profissional) | IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes) | SAÚDE (Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde) | SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) *Consultar lista de serviços detalhada em 
anexo 
  
- CTT 

Atendimento geral; Envios urgentes – expresso; Aplicações financeiras (certificados de aforro e de 
tesouro) 
  

- Autoridade Tributária e Aduaneira 

Participação de óbito; Pedido de Isenção de IMI; IMT; IRS; Senhas portal; Início/Cessação de 
atividade; Número Fiscal de Contribuinte; Alteração morada/retroatividade morada; Atestados de 
incapacidade; Penhoras; Dívidas – pagamento em prestações; Coimas; Reclamações graciosas; 
IUC (selo do carro); Contratos de arrendamento; Pagamentos 
  

- Instituto de Segurança Social 
Atendimento geral; Marcações 
  

- Instituto dos Registos e do Notariado 

Cartão de Cidadão: Pedido ou renovação | Levantamento | Alteração e confirmação de morada | 
Cancelamento | 2.ª Via carta pin | Chave Móvel Digital; Passaporte: Pedido | Levantamento; Registo 
automóvel: Documento Único Automóvel; Certidões e informações registo automóvel; Casa Pronta ; 
Registo Predial: Certidões e informações | Pedido de registo; Heranças e divórcio com partilha; Atos 



notariais 
  

- Loja do Munícipe de Amora 

Informações de âmbito geral; Sugestões/participações; Pagamento de faturas; Carregamento de 
passes escolares a estudantes; Rescisão de contrato de abastecimento de água; Alteração de 
forma de pagamento ou dados de envio do contrato de água; Fornecimento/entrega de modelos e 
formulários; Contratos de abastecimento de água 

FONTE: https://www.cm-seixal.pt/equipamento/loja-de-cidadao-do-concelho-do-seixal 
  

2. App Segurança Social + próxima (novos 
serviços) 

 

Na app Segurança Social + Próxima (disponível para Android e IOS), tem disponíveis 
os seguintes serviços:

consultar os valores a receber e o dia previsto de pagamento das prestações 
sociais, como por exemplo, subsídio de desemprego, subsídio de doença, subsídio 
de maternidade e paternidade, pensões, etc; 
consultar os valores a pagamento, como contribuições correntes, coimas e 
custas, dividas em execução fiscal, acordos e planos prestacionais, etc;
consultar os documentos de pagamento emitidos automaticamente e a 
referência para pagamento;
pedir ou renovar o Cartão Europeu de Seguro de Doença; 
aceder à caixa de mensagens da Segurança Social Direta;
sincronizar o calendário de eventos Segurança Social com a Agenda do 
dispositivo móvel. 

FONTE: https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/app-seguranca-social-
proxi-1 

  
3. Validade de documentos expirados 

 

A extensão da validade dos documentos expirados depois de 24 de fevereiro de 2020 só 
esteve em vigor até 31 de dezembro de 2021. Esta regra aplicava-se ao Cartão de 
Cidadão, cartão de beneficiário familiar de ADSE e certidões. 
- Documentos e vistos de permanência em Portugal: 

https://www.cm-seixal.pt/equipamento/loja-de-cidadao-do-concelho-do-seixal
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/app-seguranca-social-proxi-1
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/app-seguranca-social-proxi-1


Os documentos e vistos relativos à permanência em Portugal que expiraram a partir de 28 
de fevereiro de 2020 são aceites até 31 de março de 2022, desde que comprove que 
agendou a sua renovação. 
- Validade da carta de condução: 
As cartas de condução com data de validade entre 1 de setembro de 2020 e 30 de junho 
de 2021, continuam válidas por mais 10 meses, contados a partir da data em que 
caducam. 
Conheça todas as medidas temporárias relacionadas com a renovação ou prorrogação de 
determinados certificados, licenças e autorizações em matéria de transportes. 
FONTE: https://eportugal.gov.pt/covid-19 
  

4. Comunicar uma situação de 
criança/jovem em perigo 

 

A comunidade deve intervir em situações de risco ou perigo para as crianças/jovens:

Risco – situação de vulnerabilidade tal que, se não for superada, pode vir a 
determinar futuro perigo ou dano para 
a educação, segurança, saúde, formação ou desenvolvimento integral da 
criança/jovem.

Perigo – Probabilidade séria de dano nos domínios referidos anteriormente, ou 
já a ocorrência desse dano, quando situação é determinada 
por ação ou omissão dos pais ou representantes legais ou quando a criança/jovem se 
expõe a esse perigo, sem que pais ou representantes legais se oponham. 

  
Se conhece alguma criança em situação de perigo, em que: 
- esteja abandonada ou entregue a si própria; sofra maus tratos físicos ou psíquicos, ou 
seja vítima de abusos sexuais; não receba os cuidados ou afeição adequados à sua 
idade; tenha comportamentos ou entregue-se a atividades ou consumos que afetem 
gravemente a sua saúde, segurança, educação ou desenvolvimento, sem que os 
pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto, se lhes oponham de modo 
adequado a remover essa situação; ou outras 

Comunique através do formulário (pode optar por fazer a comunicação de 

forma anónima, para isso basta selecionar essa opção no formulário). 
FONTE: https://www.cnpdpcj.gov.pt/como-pedir-ajuda 

http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Documents/ANO%202021/DocsCOVID-19_2021/Decreto-LeiNº%2022-A%202021-final-22_03_2021.pdf
https://eportugal.gov.pt/covid-19
https://www.cnpdpcj.gov.pt/comunicar-situacao-de-perigo
https://www.cnpdpcj.gov.pt/como-pedir-ajuda


  

 

5. Teatro Infantil 

 

Peça "A alegre história da música em 62 minutos" 

De Teatro Bocage e Animateatro 
23 e 30 de janeiro no Cinema São Vicente (Paio Pires), 11h (Maiores de 6 Anos) 

Uma divertida adaptação para teatro do livro “História da Música em Banda Desenhada da 
pré-história a atualidade”, da editora Moraes. Na peça, três personagens, amigos de palco, 
contam com a ajuda de um narrador para desvendarem e contarem aos espetadores a 
evolução dessa manifestação artística-social-cultural que é a música. 
Cinema São Vicente: Av. General Humberto Delgado, 23, 2840-607 Paio Pires (estrada para 
a siderurgia nacional) | Reservas: 212254184 | comunicacaoanimateatro@gmail.com (dias 
úteis) | Bilhetes: 5€/pessoa (abertura 1h antes do espetáculo) 

  
6. Pequenas grandes ideias para uma 

vida um pouco mais feliz | Pais e 

Filhos  

FONTE: https://claudiaganhao.pt Especialista em Minimalismo 
  

 

 

mailto:comunicacaoanimateatro@gmail.com
https://claudiaganhao.pt/


CONTACTOS ÚTEIS 

- Agrupamento de Escolas de Nun´Álvares: www.aenunalvares.edu.pt  | 212 210 207, 963 

105 594, 963 105 577 

- Câmara Municipal do Seixal: www.cm-seixal.pt | 212 276 700 

- Portal dos Serviços Públicos: https://eportugal.gov.pt 

- Segurança Social: www.seg-social.pt | 300 502 502 (Linha da Segurança Social) 

- Segurança Social Direta: https://app.seg-

social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin 

- Finanças (e-

Balcão): https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action | 217 206 707 

(Centro de Atendimento das Finanças) 

- Serviço de Estrangeiros e Fronteiras: www.sef.pt | Portal de Informação ao 

Imigrante: https://imigrante.sef.pt 

- Serviço Nacional de Saúde: https://www.sns.gov.pt 

- Saúde 24: https://www.sns24.gov.pt | 808 24 24 24 
 

http://www.aenunalvares.edu.pt/
http://www.cm-seixal.pt/
https://eportugal.gov.pt/
http://www.seg-social.pt/
https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin
https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action
http://www.sef.pt/
https://imigrante.sef.pt/
https://www.sns.gov.pt/
https://www.sns24.gov.pt/

