
1º Deve entrar no site: https://www.acingov.pt e clicar em “Aderir” 

 

2º Preencher o formulário com os seus dados 

 

Nos dados relativos à sua “empresa” 

 

Escolher código de atividade 85600 e clicar no sinal “+” 

 

 

 



3º Irá de seguida receber um e-mail com um link para registar senha de acesso 

 

 

Após isto deve enviar para o mail: apoio@acingov.pt a seguinte informação para 
acreditação: 

 Formulário de adesão; 
 Contrato com as condições gerais de adesão; 
 Cópia do Cartão do Cidadão (ou documento equivalente) do Utilizador; 
 Cópia do Cartão do Cidadão (ou documento equivalente) do Representante 

Legal da entidade que assina o contrato; 
 Cópia da Certidão Permanente da Empresa. 

 

 Nos termos da legislação aplicável, todos os documentos carregados na 
plataforma, bem  como todas as propostas, candidaturas ou soluções submetidas 
deverão ser assinadas digitalmente mediante a utilização de certificados de 
assinatura eletrónica qualificada. 

 

 O certificado digital qualificado poderá ser de qualquer entidade inscrita na 
Trusted List Nacional, que contempla todos os Prestadores e respetivos Serviços de 
Confiança Qualificados. 

Nestes termos, o certificado digital qualificado pode  ser por exemplo: 

a)  Global Trusted Sign 
(https://www.globaltrustedsign.com/public_c/affiliate/?afnum=C2ED9929BD9E09C7) 

 

O mail que indicou 

O seu nome 



b)  EC de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão; 

Para utilizar o seu Certificado de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de 
Cidadão, é necessário que: 

a) Tenha os seus códigos do Cartão de Cidadão; 
b) Ative a Assinatura Digital Qualificada, junto de um serviço do Cartão de 

Cidadão; 
c) Tenha um leitor de cartões; 
d) Instale no seu computador a Aplicação do Cartão de Cidadão. 

 

Após receber confirmação estará em condições de aceder à plataforma e iniciar o processo de 
candidatura 

Entrar com mail e senha de acesso escolhida 

Ao entrar na plataforma recebe a indicação que falta completar os dados relativo ao CPV e deve 
introduzir o código: 80310000-0 e guardar o formulário. 

Escolher o procedimento clicando na lupa 

 

Depois clicar no separador “propostas” 

 

Descarregar a proposta (é importante que o aplicativo java esteja atualizado) 

E após isso preencher a proposta e anexar os documentos solicitados  

 

 

 



Assinar digitalmente todos os documentos com assinatura digital qualificada, e submeter proposta. 

 

Vai ser solicitado certificado da Acingov escolher a opção “Cancelar” 

Será dada a indicação que foi submetida com sucesso e deve imprimir comprovativo de submissão da 
proposta. 

 

 

 

 


