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NOTA TÉCNICA  

 
 

I. Análise da iniciativa  

• A iniciativa  

 

A presente Proposta de Lei do Governo visa alterar a Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro12, 

que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização. 

 

Em termos genéricos, a iniciativa prossegue o propósito do Programa do XXII Governo 

Constitucional3, que constitui o seu impulso legiferante mais direto, no sentido da 

“transformação digital da administração pública”, através da reconversão e simplificação 

de processos, mediante a disponibilização de serviços digitais, em benefício dos 

cidadãos e das empresas e da sua interação com a Administração Pública, sem prejuízo 

da segurança documental. 

 

O proponente destaca, na exposição de motivos, como principais alterações propostas: 

a) a harmonização da “exigência da recolha dos dados biométricos para a emissão 

de documentos de modo a que possam ser reutilizados”, dispensando os 

cidadãos de uma dupla recolha e um trabalho duplicado para os serviços; 

b) o cumprimento da medida do iSimplex #14 «Morada sempre atualizada», 

visando simplificar os procedimentos de alteração da morada no cartão de 

cidadão, retirando a morada do leque de informação contida no circuito integrado 

do cartão de cidadão; 

c) a atualização do artigo 18.º-A, relativo ao Sistema de Certificação de Atributos 

Profissionais (SCAP) e o alargamento do respetivo âmbito de aplicação; 

d) a evolução da norma vigente, que já permite a transmissão dos dados desde 

que exista o consentimento do titular no momento do pedido do cartão de 

cidadão, de modo a que passe a abranger situações supervenientes que, no 

 
1 Diploma consolidado retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico (https://dre.pt/). Salvo 

indicação em contrário, todas as ligações para referências legislativas são feitas para o portal oficial do 
Diário da República Eletrónico. 
2 Esta Lei foi objeto de alteração pela Lei n.º 91/2015, de 12 de agosto, e pela Lei n.º 32/2017, de 1 de 
junho. 
3 Documento retirado do sítio na Internet do Governo (https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22) 

 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70003493/view?p_p_state=maximized
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABACzsDA1AQB5jSa9BAAAAA%3d%3d
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABACzsDA1AQB5jSa9BAAAAA%3d%3d
https://www.simplex.gov.pt/simplex2019/
https://dre.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/69992903
https://dre.pt/application/conteudo/107114304
https://dre.pt/application/conteudo/107114304
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22
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NOTA TÉCNICA  

momento do pedido, não foram objeto de consentimento.  

 

Invoca, como impulsos legislativos adicionais, o Regulamento (UE) 2016/679, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 20164, e o 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, este último motivando a opção legislativa de generalização da entrega 

do cartão de cidadão por via postal na morada do seu titular e de ativação à distância 

dos certificados associados de autenticação e assinatura. 

 

Para além de promover a atualização da Lei em aspetos adicionais aos supra referidos, 

designadamente no que se refere à identificação dos serviços responsáveis pela 

emissão; à possibilidade de apresentação do pedido por via eletrónica; à atualização da 

previsão do requerimento quando o titular seja cidadão maior acompanhado (por força 

da vigência superveniente do regime jurídico do maior acompanhado, aprovado pela Lei 

n.º 49/2018, de 14.8); a iniciativa dá ainda resposta à preocupação constante, quer do 

Projeto de Resolução n.º 84/XIV (PAN) - Pelo direito ao cartão de cidadão para as 

pessoas em situação de sem abrigo (rejeitado na reunião plenária de 12.12.2019), quer 

da Resolução da Assembleia da República n.º 130/2021, de 29.4 - Recomenda ao 

Governo que tome medidas para dotar as pessoas de comunidades nómadas de uma 

morada que lhes possibilite a obtenção de cartão de cidadão, ao prever a possibilidade 

de indicação, como morada de cidadão nacional sem endereço postal físico, da sede da 

junta de freguesia ou câmara municipal, de serviço territorialmente competente da 

Segurança Social ou de associação ou entidade da sociedade civil sem fins lucrativos. 

 

Para uma melhor compreensão das alterações cuja introdução se propõe, apresenta-se 

a final um quadro comparativo da Lei em vigor e do articulado da Proposta de Lei, que 

constitui um anexo da presente nota. 

A iniciativa legislativa em apreço é composta por quatro artigos: o primeiro definidor do 

respetivo objeto; o segundo promovendo a alteração da Lei n.º 7/2007; o terceiro 

 
4 Retirado do portal Eur-Lex.eu, para o qual são feitas as todas referências legislativas no âmbito da UE, 
salvo menção em contrário. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://dre.pt/home/-/dre/116043536/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/116043536/details/maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44129
https://data.dre.pt/application/conteudo/162314511
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preconizando a revogação de diversas normas da Lei e o último diferindo o início da sua 

vigência para 30 dias após a sua publicação.  

 

• Enquadramento jurídico nacional  

O cartão de cidadão foi criado pela Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro5, substituindo o bilhete 

de identidade como documento de identificação civil. Recorde-se que, de acordo com a 

Lei n.º 33/99, de 18 de maio (texto consolidado), que regula a identificação civil e a 

emissão do bilhete de identidade de cidadão nacional, a identificação civil tem por objeto 

a recolha, tratamento e conservação dos dados pessoais individualizadores de cada 

cidadão com o fim de estabelecer a sua identidade civil (artigo 1.º, n.º 1), observando o 

princípio da legalidade e os princípios da autenticidade, veracidade, univocidade e 

segurança dos dados identificadores dos cidadãos (n.º 2 do mesmo artigo). Como 

determina a Lei n.º 5/95, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 49/98, de 11 de agosto, 

o porte de documento de identificação é obrigatório para os cidadãos maiores de 16 anos 

sempre que se encontrem em lugares públicos, abertos ao público ou sujeitos a vigilância 

policial (artigo 2.º, n.º 1). 

 

Como dispõe a Lei n.º 7/2007, o cartão de cidadão é um documento de identificação 

múltipla (artigo 6.º, n.º 1) e «um documento autêntico que contém os dados de cada 

cidadão relevantes para a sua identificação e inclui o número de identificação civil, o 

número de identificação fiscal, o número de utente dos serviços de saúde e o número de 

identificação da segurança social» (artigo 2.º), constituindo «título bastante para provar a 

identidade do titular perante quaisquer autoridades e entidades públicas ou privadas, 

sendo válido em todo o território nacional, sem prejuízo da eficácia extraterritorial 

reconhecida por normas comunitárias, por convenções internacionais e por normas 

emanadas dos órgãos competentes das organizações internacionais de que Portugal seja 

parte, quando tal se encontre estabelecido nos respetivos tratados constitutivos» (artigo 

4.º). A sua obtenção é obrigatória para todos os cidadãos nacionais, residentes em 

Portugal ou no estrangeiro, a partir dos 20 dias após o registo do nascimento, e pode ser 

 
5 Os trabalhos preparatórios desta lei podem ser consultados no sítio da Assembleia da República na 
Internet. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107065804/202105201914/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/108311376/202105201947/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/187069
https://dre.pt/application/file/a/438112
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=14614
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requerida por cidadãos brasileiros aos quais tenha sido concedido o estatuto geral de 

igualdade de direitos e deveres (artigo 3.º). 

 

O cartão de cidadão contém elementos visíveis, elementos integrados num campo 

destinado a leitura ótica e elementos constantes de um circuito integrado, todos 

elencados nos artigos 7.º e 8.º. A morada é presentemente um dos elementos não visíveis 

constantes do circuito integrado, definida como «o endereço postal físico, livremente 

indicado pelo cidadão, correspondente ao local de residência habitual» (artigo 13.º, n.º 

1), cuja alteração não implica o pedido de substituição de cartão válido, podendo ser 

atualizada por telefone ou on-line (com os códigos PIN do cartão ou a chave móvel digital) 

ou presencialmente, num dos serviços competentes. 

 

A Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, sofreu até à data duas alterações, a primeira pela Lei 

n.º 91/2015, de 12 de agosto6, que introduziu o prazo de validade do cartão do cidadão 

no texto da lei (que anteriormente remetia essa questão para portaria) e previu a validade 

vitalícia no caso de cidadãos maiores de 65 anos, e a segunda pela Lei n.º 32/2017, de 1 

de junho7, que, entre outras alterações, voltou a remeter o prazo de validade para portaria 

e eliminou a referência à validade vitalícia (por «constrangimentos diversos, de natureza 

tecnológica, de segurança e regulamentar» o dificultarem, como pode ler-se na exposição 

de motivos da proposta de lei que esteve na origem desta lei). A Lei n.º 32/2017 alterou 

também outros diplomas, designadamente a Lei n.º 37/2014, de 26 de junho (texto 

consolidado), que estabeleceu a Chave Móvel Digital, «sistema alternativo e voluntário 

de autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na Internet da Administração Pública». 

Foi a mesma lei que introduziu a possibilidade de certificação de atributos profissionais 

através do cartão do cidadão e da chave móvel digital. 

É assim possível, através de um ou do outro, que o utilizador se autentique ou assine 

eletronicamente documentos, atribuindo-lhes valor probatório, comprovando o cargo que 

exerce sem necessidade de exibir qualquer outro comprovativo. O Sistema de 

Certificação de Atributos Profissionais (SCAP) abrange membros de órgãos sociais e 

 
6 Os respetivos trabalhos preparatórios podem ser consultados no sítio da Assembleia da República na 

internet. 
7 Os respetivos trabalhos preparatórios podem ser consultados no sítio da Assembleia da República na 
internet. 

https://dre.pt/application/conteudo/518073
https://dre.pt/application/conteudo/69992903
https://dre.pt/application/conteudo/69992903
https://dre.pt/application/conteudo/107114304
https://dre.pt/application/conteudo/107114304
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130791220/202105201944/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18913
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19983


________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 93/XIV/2.ª (GOV)  

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 6 

 

 

NOTA TÉCNICA  

procuradores de sociedades comerciais, dirigentes do setor público e membros de ordens 

profissionais, nos termos definidos pela Portaria n.º 73/2018, de 12 de março (texto 

consolidado), que o regulamenta. 

 

Um conjunto de portarias regulamenta vários aspetos do regime previsto na Lei n.º 

7/2007: 

- A Portaria n.º 285/2017, de 28 de setembro (texto consolidado), procede à 

regulamentação das formas de entrega do Cartão de Cidadão e dos respetivos códigos 

de ativação, do código pessoal (PIN) e do código pessoal para desbloqueio (PUK), a 

cidadãos residentes no estrangeiro, bem como das condições de segurança exigidas para 

essa entrega e à fixação das taxas associadas; 

- A Portaria n.º 286/2017, de 28 de setembro, define os modelos oficiais e exclusivos do 

cartão de cidadão, os elementos de segurança física que o compõem, os requisitos 

técnicos e de segurança a observar na captação da imagem facial e das impressões 

digitais do titular do pedido e ainda as medidas concretas de inclusão de cidadãos com 

necessidades especiais na sociedade de informação, a observar na disponibilização do 

serviço de apoio ao cidadão; 

- A Portaria n.º 287/2017, de 28 de setembro (texto consolidado), procede à 

regulamentação dos mecanismos técnicos de acesso e leitura dos dados constantes de 

circuito integrado do cartão de cidadão, do prazo geral de validade do cartão de cidadão, 

dos casos e os termos em que o Portal do Cidadão funciona como serviço de receção de 

pedidos de renovação de cartão de cidadão, do sistema de cancelamento do cartão de 

cidadão pela via telefónica e eletrónica, do montante devido pelo Instituto dos Registos e 

Notariado, I. P. (IRN) e à Agência de Modernização Administrativa, I. P. (AMA), pelo 

exercício das suas competências, e ainda das regras relativas à conservação do ficheiro 

com o código pessoal de desbloqueio (PUK) do cartão de cidadão; e 

- A Portaria n.º 291/2017, de 28 de setembro, define as taxas devidas pela prestação dos 

serviços associados ao cartão de cidadão e pela emissão do cartão de cidadão provisório, 

bem como as situações de redução, isenção ou gratuitidade. 

Cumpre também mencionar o Decreto-Lei n.º 12/2021, de 9 de fevereiro, que assegura a 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/151865179/202105211029/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/158286923/202105211116/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/conteudo/108228008
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122680675/202105211113/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/conteudo/108228013
https://dre.pt/application/conteudo/156848060
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execução na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) 910/2014, , do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 20148, relativo à identificação eletrónica e aos 

serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno, e o Decreto-

Lei n.º 135/99, de 22 de abril (texto consolidado), que define os princípios gerais de ação 

a que devem obedecer os serviços e organismos da Administração Pública na sua 

atuação face ao cidadão. 

Refira-se por fim que foi publicada a 29 de abril do corrente ano a Resolução da 

Assembleia da República n.º 130/2021, que recomenda ao Governo que tome medidas 

para dotar as pessoas de comunidades nómadas de uma morada que lhes possibilite a 

obtenção de cartão de cidadão. 

 

II. Enquadramento parlamentar  

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)  

A base de dados da Atividade Parlamentar (AP) não regista nenhuma iniciativa ou 

petição pendentes sobre a matéria. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições)  

Relativamente ao objeto da iniciativa em apreço, destacam-se as seguintes iniciativas 

legislativas apreciadas em anteriores e na atual Legislaturas: 

• Projeto de Lei n.º 112/IX/1.ª (PS), no sentido de serem adotadas medidas legais 

tendentes a instituir e viabilizar o cartão de cidadão. A iniciativa foi rejeitada na 

generalidade, com os votos contra do PSD e CDS-PP e os votos a favor de PS, 

PCP, BE e PEV; 

• Proposta de Lei n.º 94/X/1.ª (GOV), que “Cria o cartão de cidadão e rege a sua 

emissão e utilização”, que deu origem à Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro; 

• Proposta de Lei n.º 188/X/3.ª (ALRAA), que procede à primeira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 383/2007, de 16 de novembro. A iniciativa caducou em 19 de 

outubro de 2008; 

 
8 Retirado do portal Eur-Lex.eu, para o qual são feitas as todas referências legislativas no âmbito da UE, 
salvo menção em contrário. 

https://dre.pt/application/external/eurolex?14R0910
https://dre.pt/application/external/eurolex?14R0910
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107532883/202105201959/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107532883/202105201959/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://data.dre.pt/application/conteudo/162314511
https://data.dre.pt/application/conteudo/162314511
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19196
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33262
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33823
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• Proposta de Lei n.º 214/XII/3.ª (GOV), que “estabelece um sistema alternativo e 

voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na Internet da 

Administração Pública denominado Chave Móvel Digital”, que deu origem à Lei 

n.º 37/2014, de 26 de junho; 

• Projeto de Lei n.º 899/XII/4.ª (PCP), que procede à primeira alteração à Lei n.º 

7/2007, de 5 de fevereiro, que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e 

utilização. A iniciativa foi aprovada por unanimidade em votação final global, 

convertendo-se na Lei n.º 91/2015, de 12 de agosto; 

• Projeto de Resolução n.º 76/XIII/1.ª (BE), relativo à urgência na resolução de 

obstáculos à emissão do Cartão de Cidadão Vitalício, tendo sido aprovado com 

os votos a favor de PS, BE, PCP, PEV e PAN e as abstenções de PSD e CDS-

PP e tendo dado origem à Resolução da Assembleia da República n.º 27/2016, 

de 9 de fevereiro. 

• Projeto de Resolução n.º 247/XIII/1.ª (BE) - Recomenda ao Governo a alteração 

da designação do Cartão do Cidadão para Cartão de Cidadania 

• Projeto de Resolução n.º 84/XIV/1.ª (PAN) - Pelo direito ao cartão de cidadão para 

as pessoas em situação de sem abrigo, rejeitado na reunião plenária de 

12.12.2019. 

• Projeto de Resolução n.º 1147/XIV/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo que adote 

medidas que permitam dotar os/as cidadãos/ãs de comunidades nómadas de 

uma morada que lhes possibilite a obtenção de cartão de cidadão e um exercício 

de direitos igual ao dos/as demais cidadãos/ãs, que deu origem à Resolução da 

Assembleia da República n.º 130/2021, de 29.4. 

 

A mesma base de dados dá conta da apreciação, já concluída, de duas petições sobre 

o tema: 

• Petição n.º 156/XIII/1.ª - Solicita a alteração da designação "sexo" por "género" 

no cartão de cidadão e demais documentos de identificação e a introdução do 

género "neutro" no cartão de cidadão, a pedido do seu titular; 

• Petição n.º 107/XIII/1.ª - Solicita a alteração da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, 

que criou o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização, no sentido de 

serem aditados ao circuito integrado do cartão (chip) elementos de identificação 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38334
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39429
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39955
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40220
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44129
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110575
https://data.dre.pt/application/conteudo/162314511
https://data.dre.pt/application/conteudo/162314511
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12837
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12788
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adicionais e de ser criado um cartão "braçadeira eletrónica" para pessoas em 

situação vulnerável. 

 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa em apreço é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa 

e da sua competência política, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 167.º 

e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição e no n.º 1 do artigo 119.º do 

Regimento da Assembleia da República (Regimento)9, que consagram o poder de 

iniciativa da lei.  

Toma a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 2 do artigo 119.º do Regimento, 

encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, 

mostrando-se, assim, conforme com o disposto no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. 

De igual modo, observa os requisitos formais relativos às propostas de lei, constantes 

do n.º 2 do artigo 124.º do Regimento.  

O n.º 3 do artigo 124.º do Regimento prevê que as propostas de lei devem ser 

acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. 

No mesmo sentido, o Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que regula o 

procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo, 

dispõe, no n.º 1 do artigo 6.º, que “os atos e diplomas aprovados pelo Governo cujos 

projetos tenham sido objeto de consulta direta contêm, na parte final do respetivo 

preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades consultadas e ao 

carácter obrigatório ou facultativo das mesmas”. Dispõe ainda, no n.º 2, que “no caso 

de propostas de lei, deve ser enviada cópia à Assembleia da República dos pareceres 

ou contributos resultantes da consulta direta às entidades cuja consulta seja 

 
9 As ligações para a Constituição e para o Regimento são feitas para o portal oficial da Assembleia da 

República. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/491041
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constitucional ou legalmente obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso do 

procedimento legislativo do Governo”. 

 O Governo não juntou à proposta de lei quaisquer estudos, documentos ou pareceres 

que a tenham fundamentado. 

A proposta de lei em apreciação respeita os limites à admissão da iniciativa, previstos 

no n.º 1 do artigo 120.º do Regimento, parece não infringir a Constituição ou os 

princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa. 

É subscrita pelo Primeiro-Ministro, pela Ministra da Justiça, Ministra da Modernização 

do Estado e da Administração Pública e pelo Secretário de Estado dos Assuntos 

Parlamentares, mencionando ter sido aprovada em Conselho de Ministros em 6 de maio 

de 2021, conforme disposto no n.º 2 do artigo 123.º do Regimento.  

A matéria objeto da presente iniciativa respeita a dados pessoais e à sua utilização por 

meios informáticos, e tem expressa proteção constitucional no quadro dos direitos, 

liberdades e garantias pessoais, designadamente nos artigos 26.º e 35.º da 

Constituição. Enquadra-se, por isso, na reserva relativa de competência legislativa da 

Assembleia da República, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 165.º da 

Constituição.  

A proposta de lei em apreciação deu entrada e foi admitida em 10 de maio do corrente 

ano, baixou na generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias (1.ª), em conexão com a Comissão de Administração Pública, 

Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local (13.ª), e foi anunciada na 

sessão plenária de 12 de maio.  

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da presente iniciativa legislativa- “Altera procedimentos relacionados com a 

emissão, a entrega e a utilização do cartão do cidadão”- traduz  sinteticamente o seu 

objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 



________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 93/XIV/2.ª (GOV)  

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 11 

 

 

NOTA TÉCNICA  

de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, conhecida 

como lei formulário, embora, em caso de aprovação, possa ser objeto de 

aperfeiçoamento formal.  

A iniciativa altera a Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, que cria o cartão de cidadão e rege 

a sua emissão e utilização. 

Assim, sugere-se a seguinte alteração do título: “Simplifica procedimentos relacionados 

com a emissão, a entrega e a utilização do cartão de cidadão, alterando a Lei n.º 7/2007, 

de 5 de fevereiro” 

Consultado o Diário da República Eletrónico, confirmou-se que a Lei n.º 7/2007, de 5 de 

fevereiro, foi alterada pelas Leis n.ºs 91/2015, de 12 de agosto e 32/2017, de 1 de junho, 

pelo que, em caso de aprovação, esta será a sua terceira alteração. Nessa medida, uma 

vez que no artigo 1.º da proposta de lei consta o elenco das alterações, encontra-se 

cumprida a exigência do n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, segundo o qual “os diplomas 

que alterem outros devem indicar o número de ordem das alteração introduzida e, caso 

tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a 

essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas”.  

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário.  

A iniciativa estabelece, no artigo 4.º, que a lei entrará em vigor “30 dias após a sua 

publicação”, mostrando-se conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei 

formulário, segundo o qual os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, 

não podendo, em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da 

publicação». 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

 

https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/pesquisa/-/search/518073/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69992903/details/normal?p_p_auth=gsU7mJlg
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/107045966/init/normal?p_p_auth=URErwA2n&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
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IV. Análise de direito comparado  

• Enquadramento no plano da União Europeia  

O artigo 16.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia10 dispõe que todas 

as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam respeito. 

O mesmo preceito pode ser encontrado no artigo 8.º da Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia11, determinando ainda que esses dados devem ser objeto de um 

tratamento leal, para fins específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou 

com outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de 

aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respetiva retificação. 

 

A União dispõe ainda de diversos instrumentos legislativos para a proteção de dados, 

destacando-se neste âmbito o Regulamento n.º 2016/67912, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados [Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)]13. 

Este Regulamento visa reforçar os direitos fundamentais das pessoas na era digital e 

facilitar a atividade comercial mediante a clarificação das normas aplicáveis às 

empresas e aos organismos públicos no mercado único digital, embora tenha um âmbito 

de aplicação limitado, não se aplicando ao tratamento de dados pessoais conforme 

elencados nas alíneas do n.º 2 do artigo 2.º, nomeadamente quando este tratamento 

seja efetuado no exercício de atividades não sujeitas à aplicação do direito da União. 

 

O RGPD define requisitos pormenorizados em matéria de recolha, armazenamento e 

gestão de dados pessoais, aplicáveis tanto a empresas e organizações europeias que 

tratam dados pessoais na UE como a empresas e organizações estabelecidas fora do 

território da UE que tratam dados pessoais de pessoas de vivem na UE, consagrando-

se no artigo 5.º, os princípios que o tratamento de dados pessoais deve respeitar. 

 

 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC  
11https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/d5c4b523-db7b-11ea-adf7-
01aa75ed71a1/language-pt  
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679  
13 A proposta deste Regulamento foi escrutinada pela Assembleia da República – COM(2012)11. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/d5c4b523-db7b-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-pt
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/d5c4b523-db7b-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://webgate.ec.europa.eu/yest/group/yeb/content-editor?p_p_id=yce_WAR_yceportlet&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_yce_WAR_yceportlet_redirect=%2Fyest%2Fgroup%2Fyeb&_yce_WAR_yceportlet_articleid=4711002&_yce_WAR_yceportlet_articleType=general&_yce_WAR_yceportlet_entryId=4711006&_yce_WAR_yceportlet_version=8.01&_yce_WAR_yceportlet_formBased=false&_yce_WAR_yceportlet_localeId=en_GB&_yce_WAR_yceportlet_categoryId=0&_yce_WAR_yceportlet_filterCategoryId=0&_yce_WAR_yceportlet_keywordsSearch=&_yce_WAR_yceportlet_openMetadataTab=false#abbr-ID0E1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/d5c4b523-db7b-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-pt
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/d5c4b523-db7b-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=3946
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2012&number=11&appLng=PT
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Em junho de 2020, a Comissão apresentou um relatório14 sobre a avaliação e revisão 

do RGPD. 

 

Cumpre igualmente referir o Regulamento (UE) n. ° 910/201415 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as 

transações eletrónicas no mercado interno.  

Em suma, este Regulamento veio estabelecer um novo sistema para a realização de 

interações eletrónicas em condições seguras em toda a União Europeia entre os 

cidadãos, as empresas e as autoridades públicas. O Regulamento define igualmente os 

serviços de confiança como sendo serviços prestados mediante remuneração que 

incluem: a) a criação, verificação e validação de assinaturas eletrónicas, selos 

eletrónicos ou selos temporais, serviços de envio registado eletrónico e certificados 

relacionados com estes serviços; b) a criação, verificação e validação de certificados 

para a autenticação de sítios web; ou c) a preservação das assinaturas, selos ou 

certificados eletrónicos relacionados com esses serviços. 

Destaca-se o n.º 1 do artigo 24.º do Regulamento, que estipula que, ao emitirem 

certificados referentes a serviços de confiança, os prestadores qualificados de serviços 

de confiança verificam, pelos meios adequados e nos termos da legislação nacional, a 

identidade e as eventuais características específicas da pessoa singular ou coletiva à 

qual é emitido o certificado qualificado. 

 

Enquadramento internacional  

• Países europeus 

Apresenta-se abaixo informação relativa aos seguintes Estados-Membros da União 

Europeia: Espanha, França e Itália. 

 

ESPANHA 

 

 
14 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/communication-two-years-application-general-
data-protection-regulation_en  
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0910  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/communication-two-years-application-general-data-protection-regulation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0910
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/communication-two-years-application-general-data-protection-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/communication-two-years-application-general-data-protection-regulation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0910
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Em Espanha, todos os cidadãos com idade superior a 14 anos residentes no país estão 

obrigados a obter o Documento Nacional de Identidad (DNI), nos termos previstos no 

articulo 2-1 do Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre16. A sua emissão é da 

competência do Ministerio del Interior.  

Tanto a primeira solicitação de cartão de cidadão como as posteriores renovações 

devem ser requeridos presencialmente numa Oficina de Expedición DNI (artículo 5 e 

artículo 7 do Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre). 

De acordo com o artículo 11-4 do diploma aqui em causa, o suporte físico do DNI tem 

um chip incorporado com o seguinte conteúdo: 

1. Dados de filiação do titular; 

2. Imagem digitalizada da fotografia; 

3. Imagem digitalizada da assinatura manuscrita; 

4. Impressão digital digitalizada; 

5. Certificados reconhecidos de autenticação e de assinatura, e certificado 

eletrónico da entidade emissora, que indicará os respetivos períodos de 

validade; 

6. Chaves privadas necessárias para a ativação dos certificados mencionados 

anteriormente. 

A validade dos certificados eletrónicos incorporados no chip supra referido não poderá 

ser superior a 5 anos (artículo 12), independentemente da validade do DNI (a qual 

poderá ser de 2, 5 ou 10 anos ou vitalícia, nos termos previstos no artículo 6). 

Tal como resulta da Declaración de Prácticas de Certificación del DNI17, os certificados 

eletrónicos podem ser utilizados: 

1. Como meio de autenticação da identidade – o Certificado de Autenticação 

(Digital Signature) confirma a identidade do titular nas comunicações eletrónicas 

perante qualquer entidade; 

2. Como meio de assinar eletronicamente documentos – através da utilização do 

Certificado de Assinatura (non Repudition), o destinatário de uma mensagem 

assinada eletronicamente tem a possibilidade de confirmar a autenticidade da 

assinatura ali aposta; 

 
16 Documento consolidado, disponível no portal BOE.ES. Todas as referências legislativas relativas a 
Espanha deverão considerar-se remetidas para o referido portal, salvo indicação expressa em contrário. 
17 Documento disponível no portal www.sede.fnmt.gob.es.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-21163#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-21163
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-21163&p=20150530&tn=1#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-21163&p=20150530&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-21163&p=20150530&tn=1#a11
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-21163&p=20150530&tn=1#a12
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-21163&p=20150530&tn=1#a6
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10536309/dgpc.pdf
https://www.boe.es/
http://www.sede.fnmt.gob.es/
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3. Como meio de certificação da integridade de um documento – permite confirmar 

que o documento não foi alterado por nenhum agente externo à comunicação; 

4. Como documento de viagem – o software integrado no chip tem uma estrutura 

de dados equivalente ao passaporte18.  

 

FRANÇA 

 

Em França, não existe nenhuma obrigação legal de solicitar e ser titular de cartão de 

identidade francês designado por carte nationale d'identité. 

O Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 procedeu à criação da carte nationale d'identité. 

Este diploma tem vindo a sofrer alterações ao longo do tempo, nomeadamente através 

da introdução de previsões relacionadas com as funcionalidades eletrónicas do 

documento.  

Assim, nos termos do article 1-1, a carte nationale d'identité inclui um componente 

eletrónico que contém os dados de identificação presentes no cartão físico, com 

exceção da assinatura, do código de leitura automática e do número de suporte. O 

componente eletrónico aqui em causa inclui ainda a imagem digitalizada da fotografia e 

a imagem digitalizada das impressões digitais de dois dedos. 

A carte nationale d’identité inclui igualmente uma zona de leitura ótica com informações 

acerca do nome e apelido do titular, a sua data de nascimento, o sexo e a nacionalidade, 

o tipo de documento, o Estado emissor, o número do título e a data de validade (article 

1-2). Acresce que a carte nationale d’identité tem igualmente incorporado um selo 

eletrónico visível que garante a sua autenticidade e que contém as informações sobre 

a identificação do titular, bem como a indicação do tipo de documento, o número do 

título e a data de emissão (article 1-3). 

Os procedimentos de pedido de emissão e de renovação da carte nationale d’identité 

são efetuados nos termos previstos nos articles 4 e 4-1, sendo certo que se exige a 

presença física do requerente junto dos serviços competentes19. 

 
18 Mais informações acerca do DNI disponíveis no portal www.dnielectronico.es  
19 Mais informações acerca da carte nationale d’identité disponíveis no portal oficial do Serviço Publico 
Francês, em https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000848756/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043249403
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043249405
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043249405
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043249407
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034729485
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043249951
http://www.dnielectronico.es/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
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No dia 15 de março de 2021, no département de l'Oise, e no dia 29 de março de 2021, 

em Seine-Maritime e em La Réunion, foi lançada a nova carte nationale d’identité20, em 

formato de cartão bancário e com exigências superiores ao nível da resistência e 

segurança, prevendo-se o seu lançamento em todo o território francês a partir do 

próximo dia 2 de agosto. 

 

ITÁLIA 

 

A carta di identità elettronica (CIE), regulada no decreto del Ministro dell’interno 8 

novembre 200721, é o documento de identificação emitido pelo Ministero dell’Interno de 

Itália. 

Este documento tem as funcionalidades de servir de ferramenta de verificação de 

identidade, como chave de acesso aos serviços online, ou para utilização dos serviços 

de acesso rápido, como é o caso da assinatura eletrónica. 

A CIE é do formato de um cartão bancário, contém a foto e os dados identificação do 

titular impressos a laser. Contém ainda um microship contacless, do qual constam os 

dados pessoais e biométricos do titular, bem como as informações que permitem que o 

titular se autentique na rede de prestadores de serviços públicos e privados. 

A CIE permite a identificação segura do titular através da verificação dos dados pessoais 

e biométricos armazenados no microchip e protegidos segundo os mecanismos de 

segurança previstos nas recomendações ICAO 930322, de forma equivalente ao que 

acontece com a emissão do passaporte eletrónico. 

Por meio do aplicativo IDEA (Identity Easy Access), é ainda possível verificar a 

autenticidade de documentos eletrónicos por meio de um smartphone Android equipado 

com a tecnologia NFC (Near Field Communication).  

Ao CIE está ainda associada uma chave de acesso, emitida pelo Estado, que permite a 

autenticação com elevada segurança aos serviços online das entidades que permitem 

a sua utilização, sejam de natureza pública ou privada. 

 
20 Mais informações acerca da nova carte nationale d’identité disponíveis no portal oficial do Ministère de 
L’Intérieur em https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/La-nouvelle-carte-nationale-d-
identite   
21 Diploma disponível no portal oficial www.gazzettaufficiale.it  
22 Especificações técnicas da ICAO 9303, disponíveis em 
https://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9303  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-11-09&atto.codiceRedazionale=07A09524&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-11-09&atto.codiceRedazionale=07A09524&elenco30giorni=false
https://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9303
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/La-nouvelle-carte-nationale-d-identite
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/La-nouvelle-carte-nationale-d-identite
http://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9303
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De facto, através da utilização de leitores contactless ou de tablets ou smartphones 

equipados com interface NFC, é possível: 

1. Aceder a serviços digitais; 

2. Proceder ao registo nas plataformas de várias entidades, como é o caso de 

operadoras de telecomunicações, instituições e operadoras financeiras, ou 

proceder ao check-in em hotéis, de forma fácil e segura; 

3. Aceder a meios de transporte como o autocarro, o metro, entre outros, em 

substituição dos bilhetes ocasionais ou mensais; 

4. Aceder a vários edifícios, como museus, ou eventos, como eventos desportivos, 

concertos, entre outros, em substituição dos respetivos bilhetes; 

5. Proceder ao registo de entrada no local de trabalho, em substituição do cartão 

de acesso. 

Acresce que, a emissão da CIE ou a sua renovação a devem ser solicitadas 

pessoalmente pelo requerente23. 

 

V. Consultas e contributos 

 

Em 12 de maio de 2021, a Comissão promoveu a consulta escrita do Conselho Superior 

da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, 

da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias. 

 

Este e outros contributos que vierem a ser recebidos pela Comissão serão publicados 

na página da iniciativa na Internet.  

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género  

 
23 Para mais informações acerca da CIR, consultar o portal oficial promovido pelo Ministero dell’Interno em 
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/  

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c324e6c595759324f5449334c54646c4d6a6b744e4755355a433168595446684c5759794d7a4d785a475a6a596a41794e5335515245593d&fich=ceaf6927-7e29-4e9d-aa1a-f2331dfcb025.PDF&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110778
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/
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NOTA TÉCNICA  

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de género 

da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, 

devolve como resultado uma valoração neutra do impacto de género.  

 

• Linguagem não discriminatória 
 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. 

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na 

redação final, nesta fase do processo legislativo a redação do projeto de lei não nos 

suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao 

género. 

  

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338785a446b7a596d5a6c4f43316c596a526a4c545177597a5174595451324e7931684e6a5131596a4e6a4e444a6a4d3251756347526d&fich=1d93bfe8-eb4c-40c4-a467-a645b3c42c3d.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338785a446b7a596d5a6c4f43316c596a526a4c545177597a5174595451324e7931684e6a5131596a4e6a4e444a6a4d3251756347526d&fich=1d93bfe8-eb4c-40c4-a467-a645b3c42c3d.pdf&Inline=true
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ANEXO 

Quadro comparativo 

Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro 

(redação atual) 

Proposta de Lei n.º 93/XIV (GOV) 

Artigo 5.º 
Proibição de retenção 

1 - A conferência de identidade que se 

mostre necessária a qualquer entidade 

pública ou privada não permite a 

retenção ou conservação do cartão de 

cidadão, salvo nos casos 

expressamente previstos na lei ou 

mediante decisão de autoridade 

judiciária. 

2 - É igualmente interdita a reprodução 

do cartão de cidadão em fotocópia ou 

qualquer outro meio sem 

consentimento do titular, salvo nos 

casos expressamente previstos na lei 

ou mediante decisão de autoridade 

judiciária. 

3 - A pessoa que encontrar o cartão de 

cidadão que não lhe pertença ou a 

entidade a quem o cartão for entregue 

deve remetê-lo imediatamente a 

qualquer serviço de recepção ou a 

autoridade policial. 

4 - Qualquer entidade pública perante 

a qual seja apresentado cartão de 

cidadão cancelado nos termos 

previstos no n.º 5 do artigo 33.º, deve 

retê-lo e remetê-lo ao Instituto dos 

Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. 

P.). 
 

Artigo 5.º 

[…] 

1 - […]. 

 

 

 

 

2 - […]. 

 

 

 

3 - A pessoa que encontrar o cartão 

de cidadão que não lhe pertença 

ou a entidade a quem o cartão 

for entregue deve remetê-lo 

imediatamente a qualquer dos 

serviços referidos no n.º 2 do 

artigo 20.º ou a autoridade 

policial. 

4 - […]. 

 

Artigo 8.º 

Artigo 3.º 

Norma revogatória 
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Informação contida em circuito integrado 

1 - Constam de circuito integrado, em 

condições que garantam elevados 

níveis de segurança, os seguintes 

elementos de identificação do titular: 

a) Os referidos no n.º 1 do artigo 

anterior, com excepção da alínea i); 

b) Morada; 

c) Data de emissão; 

d) Data de validade; 

e) Impressões digitais; 

f) Campo reservado a indicações 

eventuais, tipificadas na lei. 

2 - Para além dos elementos referidos 

no número anterior, constam ainda de 

circuito integrado: 

a) Certificado para autenticação 

segura; 

b) Certificado qualificado para 

assinatura electrónica qualificada; 

c) Aplicações informáticas necessárias 

ao desempenho das funcionalidades 

do cartão de cidadão e à sua gestão e 

segurança. 

3 - Consta, ainda, de circuito integrado 

uma zona livre que o titular do cartão 

pode utilizar, por sua vontade, para 

arquivar informações pessoais. 
 

São revogados a alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º, 

os n.ºs 5 e 6 do artigo 24.º, o artigo 30.º, o n.º 3 do 

artigo 31.º, os artigos 53.º, 54.º e 57.º e o n.º 5 do 

artigo 63.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, na 

sua redação atual. 

 

Artigo 13.º 

Morada 

1 - A morada é o endereço postal 

físico, livremente indicado pelo 

cidadão, correspondente ao local de 

residência habitual. 

2 - Para comunicação com os serviços 

do Estado e da Administração Pública, 

nomeadamente com os serviços de 

Artigo 13.º 

[…] 

1 - […]. 

 

 

 

2 - […]. 
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registo e de identificação civil, os 

serviços fiscais, os serviços de saúde 

e os serviços de segurança social, o 

cidadão tem-se por domiciliado, para 

todos os efeitos legais, no local 

referido no número anterior, podendo 

ainda aderir às comunicações 

eletrónicas referidas no n.º 4, sem 

prejuízo de poder designar outros 

endereços, físicos ou eletrónicos, para 

fins profissionais ou convencionais, 

nos termos previstos na lei. 

3 - O titular do cartão de cidadão deve 

comunicar novo endereço postal e 

promover, junto dos serviços de 

receção, a atualização da morada no 

cartão de cidadão, podendo autorizar, 

expressamente, que este dado seja 

transmitido a outras entidades públicas 

que dele careçam. 

4 - O cidadão pode, a todo o tempo, de 

forma eletrónica ou presencial, 

associar aos dados fornecidos no 

âmbito do pedido de emissão do 

cartão de cidadão o seu número de 

telemóvel e ou endereço de correio 

eletrónico, bem como atualizar ou 

eliminar essa informação, com vista a 

autorizar que os alertas, 

comunicações e notificações dos 

serviços públicos, remetidos por 

simples via postal, por via postal 

registada ou por via postal registada 

com aviso de receção, sejam 

realizados por transmissão eletrónica 

de dados, nos termos de diploma legal 

próprio. 

5 - Carece de autorização do titular, a 

efectivar mediante inserção prévia do 

código pessoal (PIN), o acesso à 

informação sobre a morada arquivada 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - O titular do cartão de cidadão 

deve promover a atualização 

da morada no cartão de 

cidadão, podendo autorizar 

expressamente que este dado 

seja transmitido a outras 

entidades que dele careçam.  

4 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Carece de autorização do titular, 

mediante inserção prévia do 

código pessoal (PIN), o acesso 
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no circuito integrado do cartão de 

cidadão, sem prejuízo do acesso 

directo das autoridades judiciárias e 

das entidades policiais para 

conferência da identidade do cidadão 

no exercício das competências 

previstas na lei. 
 

à informação sobre a morada 

constante do sistema de 

informação responsável pelo 

ciclo de vida do cartão de 

cidadão, sem prejuízo do 

acesso direto das autoridades 

judiciárias e das entidades 

policiais para conferência da 

identidade do cidadão no 

exercício das competências 

previstas na lei. 

6 - Pode ser indicada como 

morada de cidadão nacional 

sem endereço postal físico 

uma das seguintes: 

a) A de junta de 

freguesia ou câmara 

municipal; 

b) A do serviço 

territorialmente 

competente da 

Segurança Social; 

c) A de associação ou 

entidade da sociedade 

civil sem fins 

lucrativos. 

7 - Os termos de formalização da 

indicação referida no número 

anterior, incluindo o modelo 

de autorização pela entidade a 

que respeita a morada, são 

definidos por portaria dos 

membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da 
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integração e migrações, das 

finanças, da administração 

interna, da justiça, da 

modernização administrativa, 

da administração local e da 

segurança social. 

 

Artigo 18.º 
Certificados digitais 

1 - Com o cartão de cidadão é emitido 

um certificado para autenticação e um 

certificado qualificado para assinatura 

electrónica qualificada necessários à 

sua utilização electrónica. 

2 - O certificado de autenticação é 

sempre activado no momento da 

entrega do cartão de cidadão. 

 

 

 

 

 

3 - O certificado qualificado para 

assinatura electrónica qualificada é de 

activação facultativa, mas só pode ser 

activado e utilizado por cidadão com 

idade igual ou superior a 16 anos. 

 

 

 

 

 

 

4 - Também não há lugar à activação 

do certificado qualificado para 

assinatura electrónica qualificada se o 

titular do pedido de cartão de cidadão 

se encontrar interdito ou inabilitado. 

 

Artigo 18.º 

[…] 

1 - […]. 

 

2 - O certificado de autenticação é 

sempre ativado no momento da 

entrega, exceto quando o 

cartão de cidadão é enviado 

para a morada do titular, caso 

em que deve ser ativado em 

momento posterior, nos 

termos do n.º 4. 

3 - O certificado qualificado para 

assinatura eletrónica qualificada 

é de ativação facultativa, mas só 

pode ser ativado e utilizado por 

cidadão com idade igual ou 

superior a 16 anos, desde que 

não se encontre sujeito a 

medidas de acompanhamento 

previstas no Código Civil. 

4 - A ativação dos certificados do 

cartão de cidadão, quando o 

cartão tenha sido enviado 

para a morada do titular, ou a 

ativação do certificado 
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5 - Quando pretenda utilizar alguma 

das funcionalidades de certificação 

eletrónica ativadas no cartão de 

cidadão, o respetivo titular tem de 

inserir previamente o seu código 

pessoal (PIN) no dispositivo adequado 

para o efeito. 

6 - Os certificados são revogáveis a 

todo o tempo e, após revogação, a 

emissão de novos certificados 

associados ao cartão de cidadão só é 

possível com a respectiva substituição. 

qualificado para assinatura 

eletrónica qualificada, pode 

ser efetuada: 

a) Pelo respetivo titular ou 

pessoa que o represente 

no ato de entrega, junto 

dos serviços referidos no 

n.º 2 do artigo 20.º; 

b) Através do recurso a 

sistema biométrico de 

comparação das imagens 

do rosto recolhidas 

eletronicamente em 

tempo real com a imagem 

facial constante do 

sistema de informação 

responsável pelo ciclo de 

vida do cartão de 

cidadão, nos termos a 

definir por portaria dos 

membros do Governo 

responsáveis pelas áreas 

da justiça e da 

modernização 

administrativa.  

5 - […]. 

6 - […]. 
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7 - Ao certificado para autenticação e 

ao certificado qualificado para 

assinatura eletrónica qualificada 

aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 

290-D/99, de 2 de agosto, alterado 

pelos Decretos-Leis n.os 62/2003, de 3 

de abril, 165/2004, de 6 de julho, 116-

A/2006, de 16 de junho, e 88/2009, de 

9 de abril, que o republica, e no 

Regulamento (UE) n.º 910/2014, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 23 de julho de 2014, estando 

aqueles certificados sujeitos às regras 

legais e regulamentares relativas ao 

Sistema de Certificação Eletrónica do 

Estado. 
 

7 - Ao certificado para autenticação 

e ao certificado qualificado para 

assinatura eletrónica qualificada 

aplica-se o disposto no Decreto-

Lei n.º 12/2021, de 9 de 

fevereiro, e no Regulamento 

(UE) n.º 910/2014, do 

Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de julho de 

2014, estando aqueles 

certificados sujeitos às regras 

legais e regulamentares 

relativas ao Sistema de 

Certificação Eletrónica do 

Estado. 

 

Artigo 18.º-A 
Atributos profissionais 

1 - A assinatura eletrónica promovida 

através do cartão de cidadão pode, por 

solicitação do titular, nomeadamente 

para efeitos do n.º 2 do artigo 51.º da 

Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, ou no 

âmbito de outra legislação especial, 

conter a certificação de determinado 

atributo profissional. 

2 - A certificação prevista no número 

anterior é efetuada através do Sistema 

de Certificação de Atributos 

Profissionais e constitui comprovativo 

legal da qualidade profissional em que 

assina. 

3 - A certificação de atributos 

profissionais referida nos números 

anteriores valida, a pedido do titular, a 

qualidade profissional invocada pelo 

mesmo, apostando uma assinatura 

eletrónica qualificada referente a essa 

Artigo 18.º-A 

[…]  

1 - A assinatura eletrónica 

promovida através do cartão de 

cidadão pode, por solicitação do 

titular, conter a certificação de 

determinado atributo 

profissional. 

2 - […]. 

3 - […]. 

 

 

 

 

 



________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 93/XIV/2.ª (GOV)  

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 26 

 

 

NOTA TÉCNICA  

qualidade ou atributo profissional 

atestada por entidade idónea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - O procedimento referido no n.º 1 é 

implementado e gerido pela Agência 

para a Modernização Administrativa, I. 

P. (AMA, I. P.). 
 

 

4 - Os termos e as condições de 

utilização do Sistema de 

Certificação de Atributos 

Profissionais, incluindo a 

definição dos atributos a 

certificar através do cartão de 

cidadão, são fixados por portaria 

dos membros do Governo 

responsáveis pela área da 

justiça e da modernização 

administrativa e, quando se 

justifique, pelo membro do 

Governo responsável pela área 

setorial a que respeite o atributo. 

5 - [Anterior n.º 4]. 

 

Artigo 20.º 
Serviços do cartão de cidadão 

1 - Compete ao IRN, I. P.: 

a) Conduzir as operações relativas à 

emissão, renovação e cancelamento 

do cartão de cidadão e do cartão de 

cidadão provisório; 

b) Assegurar que as operações 

relativas à personalização do cartão de 

cidadão são executadas em 

observância dos requisitos técnicos e 

de segurança aplicáveis; 

c) Definir os procedimentos de controlo 

e de segurança em matéria de 

credenciação dos funcionários e 

agentes; 

d) Assegurar que sejam emitidos os 

certificados para autenticação e os 

Artigo 20.º 

[…]  

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) Definir os procedimentos 

de controlo e de 

segurança em matéria de 

credenciação do pessoal 

qualificado; 

d) […]. 
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certificados qualificados para 

assinatura electrónica qualificada com 

respeito pelas regras do Sistema de 

Certificação Electrónica do Estado. 

2 - Podem funcionar como serviços de 

recepção dos pedidos de emissão, 

substituição e cancelamento do cartão 

de cidadão: 

a) Os serviços responsáveis pela 

identificação civil; 

b) Os serviços de registo designados 

por despacho do presidente do 

conselho diretivo do IRN, I. P.; 

c) Outros serviços da Administração 

Pública, nomeadamente as lojas do 

cidadão ou serviços equivalentes, 

mediante protocolo celebrado com a 

DGRN. 

3 - O Portal do Cidadão funciona, 

igualmente, como serviço de receção 

de pedidos de renovação de cartão de 

cidadão e de alteração de morada, nos 

casos e nos termos definidos por 

portaria dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da 

modernização administrativa e da 

justiça. 

4 - O IRN, I. P., assegura um serviço 

de receção e entrega móvel, que se 

desloca ao local onde se encontra o 

interessado, nos casos de justificada 

dificuldade de deslocação deste ao 

serviço fixo de receção ou entrega. 

5 - O funcionamento dos serviços de 

receção e entrega móvel é definido em 

articulação com as entidades públicas 

competentes para a execução das 

políticas de reabilitação. 

6 - Compete ainda ao IRN, I. P., 

através dos serviços responsáveis 

pela identificação civil e dos serviços 

 

 

 

2 - Podem funcionar como serviços 

de receção dos pedidos de 

emissão, renovação e 

cancelamento do cartão de 

cidadão e de alteração de 

morada e como serviços de 

entrega do cartão de cidadão: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]. 

3 - Os pedidos relativos ao cartão 

de cidadão podem ainda ser 

apresentados por via eletrónica, 

designadamente no portal 

ePortugal, nos casos e nos 

termos definidos por portaria 

dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da 

justiça e da modernização 

administrativa. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 
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de registo designados por despacho 

do presidente do seu conselho diretivo, 

assegurar a emissão do cartão de 

cidadão provisório. 

7 - No estrangeiro funcionam como 

serviços de recepção dos pedidos de 

emissão, substituição e cancelamento 

do cartão de cidadão os postos e 

secções consulares designados por 

despacho do membro do Governo 

responsável pela área dos negócios 

estrangeiros. 

8 - As operações associadas à 

emissão e à entrega do cartão de 

cidadão provisório previsto no artigo 

61.º-A, requerido no estrangeiro por 

nacionais portugueses, cabem ao 

Centro Emissor para a Rede Consular 

da Direção-Geral dos Assuntos 

Consulares e das Comunidades 

Portuguesas e aos postos e secções 

consulares, designados por despacho 

dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da justiça e 

dos negócios estrangeiros. 
 

 

 

 

7 - No estrangeiro funcionam como 

serviços de receção dos 

pedidos de emissão, renovação 

e cancelamento do cartão de 

cidadão e de alteração de 

morada e como serviços de 

entrega do cartão de cidadão os 

postos e secções consulares 

designados por despacho do 

membro do Governo 

responsável pela área dos 

negócios estrangeiros. 

8 - […]. 

 

Artigo 24.º 
Pedido 

1 - A emissão do cartão de cidadão, a 

sua substituição e a actualização da 

morada são requeridas pelo titular dos 

correspondentes dados de 

identificação, junto dos serviços de 

recepção indicados no artigo 20.º 

2 - Os pedidos relativos a menor que 

ainda não completou 12 anos de 

idade, a interdito e a inabilitado por 

anomalia psíquica são apresentados 

por quem, nos termos da lei, exerce as 

responsabilidades parentais, a tutela 

ou a curatela, com a presença do 

Artigo 24.º 

[…] 

1 - A emissão do cartão de cidadão, 

a sua renovação e a alteração 

de morada são requeridas pelo 

titular dos correspondentes 

dados de identificação. 

2 - Os pedidos relativos a menor 

que ainda não completou 12 

anos de idade ou a maior 

acompanhado que careça de 

representação para o ato são 
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titular. 

3 - Se não se mostrar efetuado o 

registo da sentença que concede os 

poderes invocados por quem exerce 

as responsabilidades parentais, a 

tutela ou a curatela sobre interdito ou 

sobre inabilitado por anomalia 

psíquica, o próprio representante ou 

assistente deve exibir documentos 

comprovativos dessa qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - No momento do requerimento 

previsto no n.º 1, o cidadão pode: 

a) Autorizar, expressamente, que os 

dados recolhidos possam ser 

transmitidos a entidades públicas que 

deles careçam para a emissão de 

documentos oficiais; 

b) Solicitar a emissão dos documentos 

que careçam dos dados transmitidos 

para a emissão do cartão de cidadão; 

c) Autorizar, expressamente, a 

obtenção de documentos ou 

informação em posse de qualquer 

serviço e organismo da Administração 

Pública, nos termos do artigo 28.º-A do 

Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, 

alterado pelos Decretos-Leis n.os 

29/2000, de 13 de março, 72-A/2010, 

de 18 de junho, 73/2014, de 13 de 

maio, e 58/2016, de 29 de agosto, 

apresentados por quem exerce 

as responsabilidades parentais 

ou pelo acompanhante, 

respetivamente, com a 

presença do titular. 

3 - Se não se mostrar efetuado o 

registo da sentença que 

concede os poderes invocados 

por quem exerce as 

responsabilidades parentais ou 

da sentença que exige a 

representação do maior 

acompanhado para o ato, o 

representante ou 

acompanhante deve exibir 

documentos comprovativos 

dessa qualidade. 

4 - O cidadão pode: 

a) Autorizar expressamente 

que os dados recolhidos 

sejam transmitidos a 

entidades que deles 

careçam para efeitos do 

disposto no n.º 1 do artigo 

28.º-A do Decreto-Lei n.º 

135/99, de 22 de abril, na 

sua redação atual; 

b) […]; 

c) Autorizar expressamente a 

obtenção de documentos 

ou informação em posse de 

qualquer serviço e 

organismo da 

administração pública, para 
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indicando, para o efeito, os dados 

necessários para a sua obtenção. 

 

 

 

5 - A transmissão dos dados e a 

emissão dos documentos previstos no 

número anterior depende de protocolo 

celebrado entre as entidades públicas 

visadas, o IRN, I. P., e a AMA, I. P. 

6 - Os protocolos celebrados no âmbito 

do presente artigo são comunicados à 

Comissão Nacional de Proteção de 

Dados. 
 

efeitos do disposto no n.º 1 

do artigo 28.º-A do 

Decreto-Lei n.º 135/99, de 

22 de abril, na sua redação 

atual. 

5 - [Revogado]. 

6 - [Revogado]. 

Artigo 25.º 
Elementos que acompanham o pedido 

1 - O pedido é instruído com os 

seguintes elementos de identificação 

do respectivo titular: 

a) Imagem facial; 

b) Impressões digitais; 

c) Assinatura; 

d) Altura. 

2 - Na captação da imagem facial e das 

impressões digitais do titular do pedido 

devem ser observados os requisitos 

técnicos e de segurança fixados por 

portaria dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da 

modernização administrativa, da 

administração interna e da justiça. 

3 - A recolha e a verificação de dados 

relativos à imagem facial, às 

impressões digitais, à assinatura e à 

altura só podem ser feitas no serviço 

de receção e emissão e por 

trabalhador devidamente credenciado 

pelo IRN, I. P., ou, no caso de o serviço 

de receção funcionar em posto ou 

Artigo 25.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

3 - A recolha e a verificação de 

dados relativos à imagem facial, 

às impressões digitais, à 

assinatura e à altura são 

realizadas nos serviços 

referidos no n.º 2 do artigo 

20.º, por pessoal qualificado 
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secção consular, por trabalhador 

devidamente credenciado pela 

Direção-Geral dos Assuntos 

Consulares e das Comunidades 

Portuguesas. 
 

devidamente credenciado pelo 

IRN, I. P., ou, no caso de o 

serviço funcionar em posto ou 

secção consular, por pessoal 

qualificado devidamente 

credenciado pela Direção-Geral 

dos Assuntos Consulares e das 

Comunidades Portuguesas. 

4 - A recolha e a verificação de 

dados relativos à imagem facial 

e às impressões digitais podem 

ainda ser realizadas de forma 

automatizada com recurso a 

sistema biométrico de 

comparação das imagens do 

rosto recolhidas 

eletronicamente em tempo real 

com a imagem facial constante 

do sistema de informação 

responsável pelo ciclo de vida 

do cartão de cidadão, nos casos 

e nos termos definidos por 

portaria dos membros do 

Governo responsáveis pelas 

áreas da justiça e da 

modernização administrativa. 

 

Artigo 26.º 
Substituição do cartão de cidadão 

1 - O pedido de substituição do cartão 

de cidadão é efectuado junto de 

qualquer serviço de recepção nos 

seguintes casos e situações: 

a) Decurso do prazo de validade; 

b) Mau estado de conservação ou de 

funcionamento; 

Artigo 26.º 

[…] 

1 - O pedido de renovação do 

cartão de cidadão é efetuado 

nos seguintes casos e 

situações: 
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c) Perda, destruição, furto ou roubo; 

d) Emissão de novos certificados por 

motivo de revogação de anteriores 

certificados; 

e) Desactualização de elementos de 

identificação. 

2 - No caso previsto na alínea a) do 

número anterior, o pedido de 

substituição do cartão de cidadão deve 

ser efectuado dentro dos últimos seis 

meses do respectivo prazo de 

validade. 

 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]. 

2 - […]. 

Artigo 27.º 
Verificação dos dados pessoais 

1 - A verificação da fidedignidade dos 

dados pessoais do interessado e, 

sendo caso disso, a conferência da 

identidade do requerente que exerce 

responsabilidades parentais, a tutela 

ou a curatela sobre o interessado 

devem ser feitas no serviço de receção 

e emissão com os meios disponíveis, 

designadamente: 

a) Por comparação dos dados 

constantes em bilhete de identidade, 

cartão de cidadão ou passaporte 

válidos, boletim de nascimento ou 

cédula pessoal; 

b) Por comparação das impressões 

digitais e da imagem facial com as 

anteriormente recolhidas para emissão 

de cartão de cidadão; 

c) Por comunicação em tempo real 

com o serviço portador da informação. 

2 - Quando não for possível proceder 

à comprovação dos dados pessoais do 

interessado nos termos da alínea c) do 

número anterior, o requerente deve 

indicar elementos que permitam 

Artigo 27.º 

[…] 

1 - A verificação da fidedignidade 

dos dados pessoais do 

interessado e, sendo caso 

disso, a conferência da 

identidade do requerente que 

exerce responsabilidades 

parentais ou que representa o 

maior acompanhado, quando 

essa representação seja 

necessária para o ato, devem 

ser feitas nos serviços referidos 

no n.º 2 do artigo 20.º com os 

meios disponíveis, 

designadamente: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]. 

2 - […]. 
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localizar o assento de nascimento, 

nomeadamente o local de nascimento, 

a respectiva data e, se for do seu 

conhecimento, a conservatória do 

registo civil. 

3 - Quando se suscitem dúvidas sobre 

a exactidão ou titularidade dos 

elementos de identificação, o serviço 

de recepção deve praticar as 

diligências necessárias à 

comprovação e pode exigir a produção 

de prova complementar. 

4 - Os serviços responsáveis pela 

identificação civil e demais serviços 

cuja competência releve para os 

efeitos previstos nos números 

anteriores devem prestar a 

cooperação adequada à realização 

célere das diligências necessárias. 

5 - As operações de verificação da 

fidedignidade dos dados só podem ser 

feitas por trabalhador dos serviços de 

recepção, devidamente credenciado. 

 

 

 

 

3 - Quando se suscitem dúvidas 

sobre a exatidão ou titularidade 

dos elementos de identificação, 

os serviços referidos no n.º 2 do 

artigo 20.º devem praticar as 

diligências necessárias à 

comprovação e podem exigir a 

produção de prova 

complementar. 

4 - […]. 

 

5 - As operações de verificação da 

fidedignidade dos dados só 

podem ser feitas por pessoal 

qualificado dos serviços 

referidos no n.º 2 do artigo 20.º, 

devidamente credenciado. 

6 - A verificação da fidedignidade 

dos dados pessoais do 

interessado pode ainda ser 

realizada de forma 

automatizada com recurso a 

sistema biométrico de 

comparação das imagens do 

rosto recolhidas 

eletronicamente em tempo real 

com a imagem facial constante 

do sistema de informação 

responsável pelo sistema de 

ciclo de vida do cartão de 
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cidadão, nos casos e nos 

termos definidos por portaria 

dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas justiça 

e da modernização 

administrativa. 

 

Artigo 28.º 

Confirmação dos dados recolhidos 

Os dados recolhidos para instruir o 

pedido de emissão e de substituição 

do cartão de cidadão devem ser 

confirmados pelo requerente. 
 

Artigo 28.º 

[…] 

Os dados recolhidos para instruir o 

pedido de emissão, renovação e 

alteração de morada do cartão de 

cidadão devem ser confirmados pelo 

requerente. 

 

Artigo 30.º 
Escolha do local de entrega 

O requerente indica, no momento do 

pedido, o serviço de receção onde 

pretende proceder ao levantamento do 

cartão de cidadão. 

 

Artigo 3.º 

Norma revogatória 

São revogados a alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º, 

os n.ºs 5 e 6 do artigo 24.º, o artigo 30.º, o n.º 3 

do artigo 31.º, os artigos 53.º, 54.º e 57.º e o n.º 5 

do artigo 63.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, 

na sua redação atual. 

 

Artigo 31.º 
Entrega 

1 - O envio da confirmação do local de 

entrega do cartão de cidadão, bem 

como dos códigos de activação, do 

código pessoal (PIN) e do código 

pessoal para desbloqueio (PUK) é feito 

para a morada do titular indicada nos 

termos do n.º 2 do artigo 13.º. 

 

 

Artigo 31.º 

[…] 

1 - O envio da confirmação do local 

de entrega do cartão de 

cidadão, bem como dos códigos 

de ativação, do código pessoal 

(PIN) e do código pessoal para 

desbloqueio (PUK), é feito para 

a morada do titular indicada nos 
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2 - O cartão de cidadão é entregue 

presencialmente ao titular ou a terceiro 

por ele indicado previamente, bem 

como à pessoa que supre, nos termos 

da lei, a incapacidade do titular, sem 

prejuízo do disposto no número 

seguinte. 

 

 

 

 

 

 

3 - A activação electrónica do cartão de 

cidadão, nos termos dos n.os 2 e 3 do 

artigo 18.º, é sempre efectuada pelo 

serviço de recepção e pelo respectivo 

titular ou pessoa que o representa no 

acto de entrega. 

4 - A entrega do cartão de cidadão só 

pode ser feita por trabalhador 

devidamente credenciado pelo IRN, I. 

P., ou, no caso de o serviço de 

recepção funcionar em posto ou 

secção consular, por trabalhador 

devidamente credenciado pela 

Direcção-Geral dos Assuntos 

Consulares e das Comunidades 

Portuguesas. 

5 - O cartão de cidadão, solicitado 

eletronicamente ao abrigo do n.º 3 do 

artigo 20.º da presente lei, é sempre 

entregue presencialmente ao seu 

titular. 

 

 

 

6 - O cidadão pode pedir, 

termos do n.º 1 do artigo 13.º, 

sem prejuízo do disposto no n.º 

7. 

2 - O cartão de cidadão é entregue 

presencialmente ao titular ou à 

pessoa que represente o titular 

menor ou maior acompanhado 

que careça de representação 

para o ato e, nos casos definidos 

pelo IRN, I. P., a terceiro 

indicado previamente pelo 

titular, aplicando-se à ativação 

dos certificados digitais o 

disposto no artigo 18.º. 

3 - [Revogado]. 

4 - A entrega do cartão de cidadão 

efetua-se num dos serviços 

referidos no n.º 2 do artigo 20.º 

ou por via postal para a morada 

do seu titular indicada nos 

termos do n.º 1 do artigo 13.º, 

nos casos definidos pelo IRN, 

I.P., só podendo ser feita por 

pessoal qualificado 

devidamente credenciado pelo 

IRN, I. P., ou, quando o serviço 

funcione em posto ou secção 

consular, por pessoal 

qualificado devidamente 

credenciado pela Direção-Geral 

dos Assuntos Consulares e das 

Comunidades Portuguesas. 

5 - […]. 

6 - O cidadão pode pedir, 
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presencialmente, segunda via dos 

códigos previstos no n.º 1. 

7 - São estabelecidas por portaria dos 

membros do Governo responsáveis 

pelas áreas dos negócios 

estrangeiros, da modernização 

administrativa e da justiça outras 

formas de entrega do cartão de 

cidadão e dos códigos previstos no n.º 

1, as condições de segurança exigidas 

para o efeito e a fixação das taxas 

associadas, para os casos em que a 

entrega seja realizada no estrangeiro. 
 

presencialmente ou por via 

telefónica ou eletrónica, 

segunda via dos códigos 

previstos no n.º 1. 

7 - […]. 

Artigo 33.º 
Cancelamento 

1 - O pedido de cancelamento do 

cartão de cidadão deve ser efectuado 

no prazo de 10 dias após o 

conhecimento da perda, destruição, 

furto ou roubo e implica o 

cancelamento dos mecanismos de 

autenticação associados ao cartão de 

cidadão, bem como a revogação dos 

certificados digitais. 

2 - O pedido de cancelamento pode ser 

efetuado: 

a) Presencialmente, junto dos serviços 

identificados no n.º 2 do artigo 20.º; 

b) Por via telefónica ou eletrónica, nos 

termos a definir por portaria dos 

membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da modernização 

administrativa e da justiça. 

3 - Em caso de dúvida sobre a 

identidade do requerente, o pedido de 

cancelamento pode ser recusado ou 

deferido após prestação de prova 

complementar. 

4 - Sem prejuízo da possibilidade de 

Artigo 33.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […] 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 
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revogação, os mecanismos de 

autenticação associados ao cartão de 

cidadão e os certificados digitais são 

oficiosamente cancelados no fim do 

prazo de validade do cartão. 

5 - O cartão de cidadão, os certificados 

digitais e os mecanismos de 

autenticação associados ao cartão de 

cidadão são cancelados nos casos de 

perda de nacionalidade, de morte do 

titular ou de usurpação de identidade 

judicialmente declarada. 

6 - Se o titular é menor, interdito ou 

inabilitado por anomalia psíquica, o 

prazo referido no n.º 1 conta-se a partir 

da data em que a pessoa que exerce o 

poder paternal, a tutela ou a curatela 

teve conhecimento da perda, 

destruição, furto ou roubo. 

7 - Nas situações de incapacidade ou 

justificado impedimento do titular do 

cartão de cidadão, o pedido de 

cancelamento pode ser feito por 

terceiro, nos termos a regulamentar na 

portaria prevista no n.º 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Se o titular for menor, ou maior 

acompanhado que careça de 

representação para o ato, o 

prazo referido no n.º 1 conta-se 

a partir da data em que a pessoa 

que exerce o poder paternal ou 

represente o maior 

acompanhado teve 

conhecimento da perda, 

destruição, furto ou roubo. 

7 - Nas situações em que o titular 

do cartão de cidadão seja menor 

ou maior acompanhado que 

careça de representação para o 

ato, bem como nos casos em 

que seja apresentado justificado 

impedimento do titular do cartão 

de cidadão, o pedido de 

cancelamento pode ser feito por 

terceiro, nos termos a 

regulamentar na portaria 

prevista na alínea b) do n.º 2. 

 

Artigo 36.º Artigo 36.º 
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Tratamento de dados 

1 - São objecto de recolha e tratamento 

os elementos de identificação do titular 

referidos nos artigos 7.º, 8.º e 29.º 

2 - O tratamento de elementos de 

identificação do titular ocorre 

associado às seguintes operações do 

cartão de cidadão: 

a) Recepção, instrução e execução 

dos pedidos de emissão, actualização 

e substituição; 

b) Recepção e execução dos pedidos 

de cancelamento; 

c) Personalização do cartão de 

cidadão; 

d) Geração e envio dos códigos de 

activação e de utilização do cartão de 

cidadão ao respectivo titular, bem 

como dos códigos relativos aos 

certificados digitais; 

e) Entrega do cartão de cidadão ao 

respectivo titular ou a quem o 

representa; 

f) Credenciação e autenticação da 

identidade do cidadão para efeitos de 

comunicação electrónica; 

g) Execução dos pedidos de activação 

e de revogação dos certificados 

digitais; 

h) Comunicação às autoridades 

policiais competentes do número de 

documento do cartão de cidadão 

cancelado por perda, furto ou roubo. 

3 - A recolha e o tratamento dos dados 

necessários às operações referidas no 

número anterior, com excepção da 

prevista na alínea c), só podem ser 

efectuados por entidades ou serviços 

do Estado e da Administração Pública, 

respectivos trabalhadores. 

[…] 

1 – […]. 

2 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – A recolha e o tratamento dos 

dados necessários às 

operações referidas no número 

anterior, com exceção da 

prevista na alínea c), só podem 

ser efetuados por entidades ou 
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 serviços do Estado e da 

Administração Pública e 

respetivo pessoal qualificado. 

 

 

Artigo 53.º 
Expansão progressiva 

1 - O processo de atribuição 

generalizada do cartão de cidadão é 

concretizado ao longo de um ciclo 

plurianual, através da expansão 

progressiva dos serviços de recepção 

a todo o território nacional e às 

comunidades de cidadãos 

portugueses residentes no 

estrangeiro. 

2 - Enquanto não estiver concretizada 

a cobertura integral do território 

nacional pela rede de serviços de 

recepção referida no número anterior 

são aplicáveis as disposições 

estabelecidas na presente secção. 
 

Artigo 3.º 

Norma revogatória 

São revogados a alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º, 

os n.ºs 5 e 6 do artigo 24.º, o artigo 30.º, o n.º 3 do 

artigo 31.º, os artigos 53.º, 54.º e 57.º e o n.º 5 do 

artigo 63.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, na 

sua redação atual. 

 

Artigo 54.º 
Instalação dos serviços do cartão de 

cidadão 

1 - As normas que regulam a 

localização e as condições de 

instalação dos serviços de recepção 

são definidas por portaria dos 

membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da modernização 

administrativa, dos negócios 

estrangeiros, das finanças, da justiça, 

da solidariedade social e da saúde. 

2 - A portaria prevista no número 

anterior pode estabelecer critérios de 

competência territorial dos serviços de 

recepção, reservar a emissão de 

Artigo 3.º 

Norma revogatória 

São revogados a alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º, 

os n.ºs 5 e 6 do artigo 24.º, o artigo 30.º, o n.º 3 do 

artigo 31.º, os artigos 53.º, 54.º e 57.º e o n.º 5 do 

artigo 63.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, na 

sua redação atual. 
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cartão de cidadão aos residentes em 

áreas territoriais determinadas e 

consagrar prioridades de atendimento 

tendo em vista o reforço da certeza e 

segurança do sistema de identificação 

e o bom funcionamento dos serviços. 
 

Artigo 56.º 
Obtenção do cartão de cidadão 

1 - Nas áreas do território nacional 

onde existam serviços de recepção 

instalados e em funcionamento, nos 

termos da portaria prevista no n.º 1 do 

artigo 54.º, o pedido de cartão de 

cidadão é obrigatório nas seguintes 

situações: 

a) Quando o interessado pedir a 

emissão, renovação ou alteração de 

dados do bilhete de identidade; 

b) Quando o interessado pedir a 

emissão ou a alteração de dados do 

cartão de contribuinte, do cartão de 

utente dos serviços de saúde ou do 

cartão de identificação da segurança 

social. 

2 - O cartão de cidadão produz de 

imediato todos os efeitos previstos nos 

artigos 2.º, 4.º e 6.º da presente lei e 

substitui o bilhete de identidade, o 

cartão de contribuinte, o cartão de 

utente dos serviços de saúde e o 

cartão de identificação da segurança 

social. 

3 - O cartão de cidadão inclui os 

mesmos números de identificação que 

já tenham sido anteriormente 

atribuídos ao respectivo titular pelos 

serviços de identificação civil, 

identificação fiscal, saúde ou 

segurança social. 

Artigo 56.º 

[…] 

1 - O pedido de cartão de cidadão é 

obrigatório nas seguintes 

situações: 

a) […]; 

b) […]. 

2 -  […]. 

3 - […]. 
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Artigo 57.º 
Residentes no estrangeiro 

Nos postos e secções consulares que 

disponham de serviços de recepção, 

nos termos da portaria prevista no n.º 

1 do artigo 54.º, qualquer pedido de 

emissão, de renovação ou de 

alteração de dados do bilhete de 

identidade é imediatamente convolado 

em pedido de emissão de cartão de 

cidadão, seguindo-se os termos 

estabelecidos na presente lei. 
 

Artigo 3.º 

Norma revogatória 

São revogados a alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º, 

os n.ºs 5 e 6 do artigo 24.º, o artigo 30.º, o n.º 3 do 

artigo 31.º, os artigos 53.º, 54.º e 57.º e o n.º 5 do 

artigo 63.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, na 

sua redação atual. 

 

Artigo 58.º 
Composição do nome do titular 

1 - Se do assento de nascimento 

constar apenas o nome próprio do 

titular, no cartão de cidadão devem ser 

igualmente inscritos os apelidos que o 

titular tiver usado em actos ou 

documentos oficiais. 

2 - Ao nome da mulher casada antes 

de 1 de Janeiro de 1959 podem 

acrescentar-se os apelidos do marido 

por ela usados. 

3 - Se do assento de nascimento 

constar uma sequência com dois ou 

mais nomes civis completos, o titular 

deve escolher qual dos nomes civis 

completos é inscrito, nos termos 

previstos no artigo 9.º, no cartão de 

cidadão. 

4 - As escolhas de composição do 

nome efectuadas nos termos dos 

números anteriores devem ser 

prontamente comunicadas pelo 

serviço de recepção à entidade 

responsável pela gestão da base de 

dados de identificação civil para 

Artigo 58.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - As escolhas de composição do 

nome efetuadas nos termos dos 

números anteriores devem ser 

prontamente comunicadas pelos 

serviços referidos no n.º 2 do 
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execução das pertinentes 

actualizações. 
 

artigo 20.º à entidade responsável 

pela gestão da base de dados de 

identificação civil para execução 

das pertinentes atualizações. 

 

Artigo 62.º 
Cartões substituídos 

1 - No acto de entrega do primeiro 

cartão de cidadão, o titular deve 

apresentar no serviço de recepção, se 

possível, o bilhete de identidade e os 

cartões com o número de identificação 

fiscal, o número de utente dos serviços 

de saúde e o número de identificação 

perante a segurança social. 

2 - O bilhete de identidade e os cartões 

referidos no número anterior são 

devolvidos ao respectivo titular, a 

solicitação deste, após terem sido 

objecto de tratamento que elimine o 

risco de utilização contrária à lei. 
 

Artigo 62.º 

[…] 

1 - No ato de entrega do primeiro 

cartão de cidadão, o titular deve 

apresentar nos serviços referidos 

no n.º 2 do artigo 20.º, se 

possível, o bilhete de identidade e 

os cartões com o número de 

identificação fiscal, o número de 

utente dos serviços de saúde e o 

número de identificação perante a 

segurança social. 

2 - [...]. 

 

Artigo 63.º 
Regulamentação 

1 - São definidos por portaria dos 

membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da modernização 

administrativa, da administração 

interna e da justiça os seguintes 

aspectos: 

a) Os modelos oficiais e exclusivos do 

cartão de cidadão para os cidadãos 

nacionais e para os beneficiários do 

estatuto referido no n.º 2 do artigo 3.º; 

b) Os elementos de segurança física 

que compõem o cartão de cidadão; 

c) As medidas concretas de inclusão 

de cidadãos com necessidades 

especiais na sociedade de informação, 

Artigo 63.º 

[…] 

1 - […]. 
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nos termos do disposto no n.º 2 do 

artigo 21.º; 

d) Os requisitos técnicos e de 

segurança a observar na captação da 

imagem facial e das impressões 

digitais referidos no n.º 2 do artigo 25.º 

e no n.º 8 do artigo 61.º-A. 

2 - São definidos por portaria dos 

membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da modernização 

administrativa e da justiça os seguintes 

aspetos: 

a) Os mecanismos técnicos de acesso 

e leitura dos dados constantes de 

circuito integrado previsto no n.º 4 do 

artigo 6.º; 

b) O prazo de validade, referido no 

artigo 19.º; 

c) Os casos e termos de 

funcionamento do Portal do Cidadão 

como serviço de receção de pedidos 

de renovação de cartão de cidadão, 

referido no n.º 3 do artigo 20.º; 

d) O sistema de cancelamento por via 

telefónica ou eletrónica, previsto na 

alínea b) do n.º 2 do artigo 33.º; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) Os casos e termos de 

apresentação por via 

eletrónica dos pedidos 

relativos ao cartão de 

cidadão referidos no n.º 3 

do artigo 20.º; 

d) Os casos e termos da 

recolha e a verificação de 

dados relativos à imagem 

facial e às impressões 

digitais realizadas de forma 

automatizada com recurso 

a sistema biométrico de 

comparação das imagens 

do rosto recolhidas 

eletronicamente em tempo 

real com a imagem facial 

constante do sistema de 

informação responsável 

pelo sistema de ciclo de 

vida do cartão de cidadão, 

referidas no n.º 4 do artigo 

25.º; 

e) Os casos e termos da 
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e) A fixação do montante devido pelo 

IRN, I. P., à AMA, I. P., pelo exercício 

das competências previstas no artigo 

23.º, referido no n.º 3 do artigo 34.º; 

f) As regras relativas à conservação do 

ficheiro com o código pessoal para 

recolha de dados relativos 

à imagem facial realizada 

de forma automatizada 

com recurso a sistema 

biométrico de comparação 

das imagens do rosto 

recolhidas eletronicamente 

em tempo real com a 

imagem facial constante do 

sistema de informação 

responsável pelo ciclo de 

vida do cartão de cidadão, 

referida no n.º 6 do artigo 

27.º; 

f) Os termos da ativação dos 

certificados digitais do 

cartão de cidadão, através 

do recurso a sistema 

biométrico, a que se refere 

o n.º 4 do artigo 18.º; 

g) O sistema de 

cancelamento por via 

telefónica ou eletrónica, 

previsto na alínea b) do n.º 

2 do artigo 33.º, e o modo 

de apresentação do pedido 

de cancelamento por 

terceiro nos casos 

previstos no n.º 7 do artigo 

33.º; 

h) [Anterior alínea e)]; 

i) [Anterior alínea f)]. 
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desbloqueio (PUK) referido no n.º 4 do 

artigo 41.º 

3 - São definidas por portaria dos 

membros do Governo responsáveis 

pelas áreas dos negócios 

estrangeiros, da modernização 

administrativa e da justiça outras 

formas de entrega do cartão de 

cidadão e dos códigos, as condições 

de segurança exigidas para o efeito e 

a fixação das taxas associadas, 

referidas no n.º 7 do artigo 31.º 

4 - São definidos por portaria do 

membro do Governo responsável pela 

área da justiça os seguintes aspetos: 

a) O montante das taxas previstas no 

n.º 1 do artigo 34.º; 

b) As taxas devidas pela emissão do 

cartão de cidadão provisório e as 

situações de redução, isenção e 

gratuitidade, previstas no n.º 9 do 

artigo 61.º-A. 

5 - São definidos por portaria dos 

membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da modernização 

administrativa, dos negócios 

estrangeiros, das finanças, da justiça, 

da solidariedade social e da saúde os 

aspetos da instalação dos serviços de 

receção do cartão de cidadão referidos 

no artigo 54.º. 
 

 

 

3 - […]. 

 

 

 

 

 

4 - […]. 

 

 

 

 

 

5 - [Revogado].» 

 


