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MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

MANUAL 
Mera comunicação prévia  de espetáculos de natureza artística

https://eportugal.gov.pt/



Aciona uma janela “pop-up” para seleção ou 
inserção de dados

Informação de contexto: ao posicionar o cursor na letra “i” é disponibilizada uma 
caixa de texto com informação adicional 

1º Passo: Autenticação no Portal ePortugal - Balcão do Empreendedor com Cartão de Cidadão ou com Chave Móvel 
Digital ( para obter ajudar contactar Centro de Contacto Cidadão 300 003 990)

Informações genéricas de apoio ao preenchimento:



Indica dados de quem se autenticou para preenchimento do formulário

Após seleção e preenchimento da janela pop-up, estes campos são

preenchidos de forma automática, se o NIF/NIPC em cima, estiver associado

a um promotor já registado na base de dados da IGAC.

Para submeter a comunicação tem que estar registado como utilizador

no site da IGAC. Indicar o NIF ou NIPC que usou no registo e clicar em

pesquisar.

2º Passo: Identificação do autenticado do requerente  e /ou promotor



Campo para carregar ficheiros. É necessário 
ter atenção ao/s formato/s permitidos

Lista que permite 
selecionar apenas uma 
opção

Botão de seleção, permite selecionar apenas 
uma atividade 

3º Passo: Indicar a data do primeiro espetáculo e o concelho onde se irá realizar o espetáculo.

Nota: Deverá ser submetida uma mera comunicação prévia de espetáculos de natureza artística(MCPENA) por Concelho 
(as taxas são variáveis em função do município) e por atividade [ Exibições cinematográficas – limite 20 títulos por 
MCPENA  e restantes atividades - limite 10 espetáculos por MCPENA- (p.ex Teatro)]



Identificação do requerente/promotor

Ao pesquisar o NIF/NIPC, são apresentados os

resultados da pesquisa na janela pop-up

É obrigatório assinalar concelho e data para a

realização do espetáculo.

Deve ser submetida uma mera comunicação 

prévia por concelho/município.

4º Passo: Identificação  do promotor



Existem três possibilidades de proceder à mera comunicação prévia de espetáculos :

1- Espetáculo promovido por promotor ocasional (promotor não registado _ pessoas coletivas sem fins lucrativos, que promovam, a título ocasional até 3

espetáculos por ano a nível nacional – ver DL 23/2014 de 14 de fevereiro alterado pelo DL 90/2019 de 5 de julho).

2- Espetáculo promovido por promotor registado na IGAC ( consta da BD da IGAC) .

3- Espetáculo cuja receita reverta integralmente para fins beneficentes ou humanitários.
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5º Passo: Identificação  do promotor



Caso se trate de uma pessoa coletiva sem fins lucrativos, pode ainda enquadrar-se numa das seguintes isenções (devendo para o efeito

selecionar a opção correspondente)

1

5º Passo: Identificação  do promotor

Caso se trate de uma pessoa coletiva sem fins lucrativos e não se enquadre numa das isenções identificadas, basta prosseguir no

preenchimento do formulário.



Selecionar a atividade. É apenas permitido um tipo de atividade por comunicação.

Se pretende comunicar, por exemplo, um espetáculo de teatro e outro de música,

terá que submeter 2 comunicações.

Indicar o número de espetáculos( e não o nº de sessões) a comunicar, por concelho.

Tenha ainda em consideração, a nota explicativa, referente à classificação etária de

cada tipo de atividade.

6º Passo: Identificação  do espetáculo/ tipo de atividade



Preencher as informações necessárias para o espetáculo a

comunicar. Se ocorrer em dias alternados, discrimine no campo

para o efeito.

Encontrará informação adicional (i) para ajudar no preenchimento

e no tipo de documentos a fazer upload. Na imagem publicitária

dos espetáculos, só serão aceites ficheiros: jpeg e png.

7º Passo: Identificação  do espetáculo



Pode, comunicar mais do que um recinto para cada espetáculo, desde que seja no concelho/município indicado. Para isto basta

adicionar recintos no botão designado para o efeito.

Indicar se o recinto de espetáculos tem ou não DIR emitido pela IGAC.

Caso seja um recinto com DIR emitido pela IGAC, tem que selecionar o mesmo

concelho indicado na identificação do requerente/promotor, caso contrário a

comunicação não é válida.

Os recintos com DIR emitido pela IGAC naquele concelho surgirão em janela

pop-up, bastando selecionar o recinto pretendido e o preenchimento será

automático.

8º Passo: Identificação dos recintos com DIR emitido pela IGAC



Caso o espetáculo de natureza artística ocorra num recinto

sem DIR emitido pela IGAC, deve selecionar “não” e

preencher o nome do recinto e indicar os 7 dígitos do

código postal.

Se corresponder apenas a um local, o preenchimento é automático.

Caso haja mais do que uma opção, surge uma janela pop-up para

seleção, após a qual, o preenchimento é automático devendo

completar com o nº de porta, andar e lado, se aplicável.

9º Passo: Identificação dos recintos sem DIR emitido pela IGAC



Só serão aceites ficheiros: zip e pdf.

É obrigatório ao autenticado assinalar que tomou conhecimento e que cumpre as obrigações legais e

regulamentares , caso contrário o formulário não avança e não é possível a submissão da mera comunicação prévia

de espetáculos de natureza artística.

10º Passo: Elementos instrutórios e Declaração



PARTICIPAÇÃO

Antes da submissão o autenticado deve rever os dados preenchidos.

Se verificar a necessidade de alterar 

algum dado, deverá clicar no botão 

“alterar” e proceder à devida 

correção. Quando finalizado, 

selecionar o botão “assinar  

declaração”.

11º Passo: Resumo



Surge uma janela pop-up para efetuar o download da declaração

que deverá ser assinada digitalmente e efetuado o respetivo

upload.

Depois de carregar a declaração “confirmar” carregamento e

submeter a mera comunicação prévia de espetáculos de natureza

artística.

12º Passo: Assinatura da declaração



Confirmar os dados do processo, a taxa (praticada por cada concelho) e proceder ao pagamento, por multibanco, se

tiver custo associado.

13º Passo: Confirmar dados e proceder ao pagamento



EPSE

Equipa de plataformas e serviços 
empresariais
epse@ama.pt 


