
01 - Clique no seguinte link: https://participacao.parlamento.pt/initiatives/244

........ou copie e cole este link no seu browser

02 - Clicar em "Registo"

03 - Preencher o questionário. Só é necessário preencher os campos com asteriscos.

04 - Clicar no quadradinho no sitio onde diz "Autorizo a utilização dos dados fornecidos nos termos                     

........aqui de�nidos e para os �ns expostos"

05 - Se não souber o numero de eleitor, clice nas letras azuis onde diz "aqui". será redireccionado para 

........a página da consulta dos cadernos de recenseamento do SGMAI.

06 - preencha o nº de BI ou Cartão de Cidadão e a data de nascimento. Insira as letras que vê no 3º 

........ectangulo e clique em pesquisar. Vai aparecer uma janela com o seu nome e nº de elitor. Copie o 

........numero, feche a janela do site do SGMAI.

07- Preencha o ultimo campo do questionário com o seu numero de eleitor.

08 - Clique em "Registar"

09 - vai receber um mail no o endereço de e-mail que preencheu no questionário para validar o 

........endereço de correio electronico.

10 - No mail que recebeu, clique em cima das letras azuis onde diz "aqui" para validar o registo.

11 - Vai aparecer uma comunicação: "A sua conta foi activada com sucesso"

12 - Volte à página inicial e faça o login com o mail e a palavra-passe que preencheu no questionário

13 - vai entrar numa página com 3 separadores: "petições"; "Iniciativas Legislativas" e "Iniciativas a 

........referendo"

14 - Clique em "Iniciativas Legislativas"

15 - Clique em cima da Iniciativa legislativa de cidadãos Projecto de lei de Extinção dos Contratos de 

........Parceria Publico-Privada no Domínio Rodoviário que tem o logotipo da campanha. 

16 - Clique em cima do rectangulo onde diz "Assinar"

17 - Clique em con�rmar

18 - Vai aparecer uma comunicação onde diz: "A Iniciativa foi assinada com sucesso"

19 - Vai receber um mail de con�rmação do sucesso da sua subscrição.

rodoviárias

https://participacao.parlamento.pt/initiatives/244

A Frente Cívica elaborou um tutorial pormenorizado
para ajudar os cidadãos que queiram subscrever online
a “Iniciativa Legislativa de Cidadãos Projecto de Lei
de Extinção dos Contratos de Parceria Publico-Privada
no Domninio Rodoviário” e que não estejam
familiarizados com as tecnologias digitais.


