Instruções de preenchimento do formulário
Portaria n.º 29-B/2022, de 11 de janeiro

Registo dos Profissionais da Área da Cultura

I Enquadramento
Podem inscrever-se no RPAC, a qualquer altura, todos os profissionais das artes do espetáculo, do audiovisual,
das artes visuais e da criação literária, que exerçam esta atividade de forma independente ou por conta de
outrem, com residência legal em território nacional.
O presente documento contém as instruções necessárias de acesso e de preenchimento do formulário.

II Instruções gerais para acesso e submissão do formulário
Acesso à área de
formulário

Acesso ao Portal de
Serviços

Preencher o Pedido

Submeter

a) Aceder ao endereço http://www.servicosonline.igac.gov.pt
b) Autenticação

Autenticar-se através do cartão de cidadão ou chave móvel
digital (telemóvel ou Código QR)
Saiba como pedir a Chave Móvel Digital (CMD) online ou
num balcão de atendimento.
Ativar online: https://eportugal.gov.pt/servicos/ativar-achave-movel-digital

Após autenticar-se clicar em Continuar
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Preencher o Pedido

Submeter

Quando aceder ao portal de serviços vai encontrar a seguinte imagem:

Nota informativa: Se pretender que os seus dados de identificação fiquem registados automaticamente, aceda
à “Área Pessoal” para o respetivo preenchimento.
Clique no campo inferior “REGISTOS DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA” e depois em

Acesso à área de
formulário

Acesso ao Portal de
Serviços

Preencher o Pedido

Submeter

No campo seguinte irão aparecer os seus dados e no pedido a preencher clique na opção “Preencher o
pedido” e vão-lhe aparecer os campos de preenchimento.
Os campos de “1. Identificação do Profissional da Área da Cultura” com os seguintes elementos:
o Nome completo (preenchido automaticamente)
o NIF (preenchido automaticamente)
o CC/BI (preenchido automaticamente)
o NISS (preenchido automaticamente)
o Nacionalidade (escolher opção)
o Data nascimento
o Morada
o Localidade e código portal
o Distrito e Concelho
o E-mail
o Contacto telefónico
o Género
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Na secção seguinte “2. Situação Profissional” tem as seguintes opções:

Ao clicar no campo “Vínculo (uma ou mais opções)” aparecem 4 opções:

No caso de ser trabalhador por conta de outrem (TCO) surge o campo para selecionar profissão(s).
No caso de ser membro de órgão estatutário (MOE), trabalhador independente (TI) e/ou titular de
estabelecimento de responsabilidade limitada da Área da Cultura, surgem para preenchimento os seguintes
campos:
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Após concluir o preenchimento para efeitos de registo, caso concorde com os termos, terá de selecionar os
seguintes campos obrigatórios e submeter.

Para confirmar a submissão deve selecionar a opção concluir.

Acesso ao formulário RPAC
Como fazer a Chave Móvel Digital
https://www.youtube.com/watch?v=jYvse5a0dW0 https://www.youtube.com/watch?v=UlwLzd5FmIA
https://www.youtube.com/watch?v=otk42mUEjqM
Link para ativar online chave móvel
https://eportugal.gov.pt/servicos/ativar-a-chave-movel-digital
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