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O Portal e-freguesias está a mudar a forma como os cidadãos se 
relacionam com as Juntas de Freguesias espalhadas pelo país.  
A iniciativa lançada em 2014 pela ANAFRE já é utilizada por 850 
autarquias. Mas esta revolução digital está apenas no início. 
 
O atendimento presencial que os funcio-
nários prestam aos balcões das Juntas de 
Freguesia está a ser cada vez mais substi-
tuído pelo atendimento online.  
 
Pedir um atestado de residência ou uma 
certidão já não exige a deslocação à 
sede da autarquia, como acontecia até 
há bem pouco tempo. Com um compu-
tador ligado à Internet, basta um simples 
clique para obter estes documentos, 
através do Portal e-freguesias.  
 
Em 2014, a ANAFRE-Associação Nacional 
de Freguesias desafiou os seus associados 
a participarem no “Projeto de Moderni-
zação Administrativa das Freguesias 
ANAFRE/Digital”, com o objectivo de 
aumentar a simplificação, a eficiência e a 
transparência dos serviços prestados aos 
cidadãos.  

“O que fizemos com este projeto foi 
reestruturar as infraestruturas tecnológicas 
das Juntas de Freguesia, reduzir os custos 
operacionais, maximizar as comunicações 
e modernizá-las internamente”, adianta o 
gestor do projeto e vice-presidente da 
ANAFRE, Jorge Neves. 
 
Ao entrar no portal, o utilizador seleciona a 
sua Freguesia e (caso esta faça parte do 
projeto) deve proceder ao seu registo e 
autenticação através do Cartão de 
Cidadão, para assim garantir a segurança 
e confidencialidade dos dados durante 
todo o processo.  
 
Depois de selecionar o documento que 
pretende obter, o pedido é submetido 
online, através do preenchimento de for-
mulários eletrónicos. 

Portal e-freguesias 
ANAFRE 

www.rcc.gov.pt 
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“Há aqui uma mudança de paradigma”  
 
Uma das inovações deste sistema resulta 
do utilizador poder acompanhar o seu 
processo em tempo real.  
 
O portal disponibiliza também uma área 
informativa para dar a conhecer eventos 
e ocorrências das Freguesias e um 
serviço de alertas que pode ser subscrito 
por email.  
 
“Mesmo estando longe da sua Freguesia, 
os cidadãos podem aceder a todos os 
serviços. O que pretendemos é que as 
Juntas passem a atender melhor, a 
serem mais eficientes, e que os utentes 
possam recorrer à Junta evitando a 
deslocação física”, sublinha o gestor.   
 
Segundo Jorge Neves, “há aqui uma 
mudança de paradigma no atendi-

mento e na própria organização das 
autarquias”.  
 
A implementação do e-freguesias permi-
tiu modernizar o back-office e agilizar 
processos que podem agora ser feitos 
online. A implementação do portal re-
presenta “uma nova estratégia e 
atitude”, conclui. 
 
Desde a sua apresentação, já aderiram 
ao projeto cerca de 850 Freguesias, entre 
as três mil existentes no país: 327 no 
Norte; 234 no Centro; 95 em Lisboa e 
Vale do Tejo; 99 no Alentejo; e cerca de 
90 no Algarve.  
 
“A ideia é que um dia todas as 
Freguesias utilizem esta plataforma”, 
sublinha o responsável. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesmo estando 
longe da sua 
Freguesia, os 
cidadãos podem 
aceder a todos os 
serviços. 
 

Jorge Neves, vice-presidente da ANAFRE 
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Iliteracia digital é o principal obstáculo 
 
O universo das Juntas de Freguesia é 
muito heterogéneo, salienta Jorge 
Neves.  
 
“A realidade entre as diversas Juntas de 
todo o país é muito diferente, pelo que, 
a implementação do portal é um 
processo algo complexo, um início e não 
um fim”. No entanto, o balanço “é 
claramente positivo”, salienta, apesar 
das dificuldades em o concretizar.  
 
A iliteracia digital tem sido um dos 
principais obstáculos à utilização do 
portal, quer do lado das autarquias – 
funcionários e eleitos – quer do lado dos 
utilizadores.  
 
“As pessoas que usufruem dos serviços 
das Juntas são pessoas já com alguma 
idade e iliteracia digital”. 
  

A ANAFRE tem apostado na formação 
profissional como forma de capacitar 
eleitos e funcionários das Juntas para 
esta ferramenta tecnológica.  
 
“Temos uma plataforma de e-learning, 
fizemos workshops regionais e uma 
formação prática de norte a sul do país.”  
 
Para 2016 está previsto o reforço da 
formação, para mostrar aos associados 
da ANAFRE que ainda não aderiram ao 
projeto as potencialidades do portal, na 
reorganização das Juntas e na 
prestação de um melhor serviço aos 
cidadãos.  
 
A fase seguinte será a da sensibilização 
dos cidadãos para as vantagens da 
utilização do e-freguesias.  
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