ESPAÇO DO CIDADÃO JÁ TEM DISPONÍVEL
A CHAVE MÓVEL DIGITAL
Um serviço mais simples, mais seguro e mais cómodo

Os mangualdenses já podem pedir a Chave Móvel Digital (CMD) no Espaço do Cidadão, integrado no Balcão
Único Municipal. A autarquia vê o novo serviço como aposta na qualidade de vida dos seus cidadãos: a CMD
apresenta-se como um método mais simples (uma senha para todos os sítios), mais seguro (código enviado por
sms ou e-mail) e mais cómodo (sem deslocações e tempos de espera).
Pedir uma certidão, marcar uma consulta, aceder ao site das Finanças ou à Segurança Social, são alguns dos
serviços possíveis de aceder através da CMD, utilizando apenas o número de telemóvel e um PIN de
autenticação. A sua ativação é importante, uma vez que praticamente todos os sites que disponibilizam serviços
públicos adotam este sistema de autenticação.
Sobre a Chave Móvel Digital
É um meio de autenticação que permite a associação de um número de telemóvel ao número de identificação
civil (do cartão cidadão) para cidadãos portugueses, ou ao número de passaporte para cidadãos estrangeiros
residentes em Portugal.
A Chave Móvel Digital permite aceder a diversos serviços públicos online, utilizando apenas o número de
telemóvel e um PIN de autenticação. Após a introdução destes dados, é enviado um código de segurança
numérico, por sms, e-mail ou mensagem direta no Twitter, conforme a escolha, o que fornece um segundo fator
de segurança. É ainda possível instalar a aplicação Chave Móvel Digital (para Android e IOS), o que permite
receber o código de segurança para cada autenticação através de notificação no telemóvel.
Como obter a Chave Móvel Digital?
A Chave Móvel Digital está disponível para cidadãos de idade igual ou superior a 16 anos e pode ser obtida
através de duas formas:
-Online, para cidadãos portadores do cartão de cidadão, leitor de cartões e código PIN de autenticação.

-Presencialmente em qualquer balcão de atendimento dos Espaços de Cidadão, fazendo-se acompanhar
única e exclusivamente do cartão de cidadão e telemóvel.
Para que serve a Chave Móvel Digital?
A chave Móvel Digital permite aceder ao Portal das Finanças, Segurança Social Direta, Serviço Nacional de Saúde,
e ainda pedir o Registo Criminal ou realizar mudança de morada.
Permite ainda a realização de assinaturas qualificadas online, o que vai possibilitar, por exemplo, assinar um
contrato de eletricidade a partir de casa. Este serviço é completamente gratuito.
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