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Acesso@EDU 
Recenseamento e gestão de utilizadores  

Um ano após o teste realizado com o Portal das Matrículas, pretende-se agora massificar a porta de 

entrada única (portal único), agregando plataformas e portais do Ministério da Educação (ME), com 

as mesmas credenciais nominais. 

Esta simplificação do login permite a utilização do mesmo gestor de identidades e a adoção dos 

princípios da autenticação.GOV, quer para os cidadãos, quer para os serviços escolares. 

Para que este processo de recenseamento e gestão de utilizadores ocorra sem percalços, informamos 

que: 

• O processo abaixo descriminado aplica-se quer aos Agrupamentos de Escolas (AE)/Escolas não 

Agrupadas (ENA); quer às Escolas Públicas não tuteladas pelo ME, quer ainda às Escolas do 

Ensino Particular e Cooperativo (EPC); 

• Os logins são nominais e, como tal, não devem ser partilhados por utilizadores de uma mesma 

instituição, sob pena, de as ações de um utilizador ficarem registadas como sendo efetuadas 

por outro.; 

• Garanta, antes do registo, que tem o NIF e email correto do utilizador nominal; 

• Por cada instituição deverão ser indicados pelo menos dois utilizadores que assumam o perfil 

de Administração – os quais ficarão responsáveis por registar e gerir os restantes utilizadores 

da sua instituição. 

 

Recenseamento e Gestão de utilizadores 

O acesso ao portal é feito na seguinte hiperligação: https://recenseamento.dgeec.mec.pt 

 

Figura 1 – Entrada do portal https://recenseamento.dgeec.mec.pt 

https://recenseamento.dgeec.mec.pt/
https://recenseamento.dgeec.mec.pt/
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O primeiro acesso deve ser sempre o do(a) Diretor(a)/Presidente da CAP/Diretor(a) Pedagógico, 

utilizando as credenciais do ano passado (por exemplo, as de acesso ao Portal das Matrículas. 

Caso não se recorde das suas credenciais deve solicitar a sua recuperação na hiperligação 

https://acesso.edu.gov.pt/portal/conta/recuperaracesso. O NIF é nominal e não o da instituição.  

Após o processo, será enviado um email para proceder à redefinição da sua password de acesso. 

Verifiquem se a mensagem enviada para o email nominal do utilizador e não o da instituição não está 

no SPAM ou “pasta” equivalente.  

O link de reposição de palavra-passe expira em 24 horas. 

Caso, e após esgotados os procedimentos acima, continue sem acesso envie-nos o seu NIF, Código da 

Agrupamento/Escola e email para sistemas@dgeec.mec.pt  

 

Após a entrada no Portal de Recenseamento vai ter disponível três menus: Conta, Registar e Gerir. 

 

Menu Conta 

Este menu está disponível para qualquer utilizador registado, e nele apenas são apresentados os 

dados do próprio. Os campos e-mail e telemóvel são alteráveis. 

O campo perfil funcional está indexado à exportação de Pessoal para o Sistema de Informação MISI. 

Qualquer alteração será sempre validada nesse Sistema de Informação. 

A exceção será para as Escolas Públicas não tuteladas pelo ME e Escolas do Ensino Particular e 

Cooperativo que não exportam dados para esse Sistema de Informação. 

Para estas instituições alertamos que a segurança dos dados depende exclusivamente da 

assertividade de registo de utilizadores pois não existe uma fonte de validação para estes. 

 

 

Figura 2 – Conta de um utilizador 

 

 

https://acesso.edu.gov.pt/portal/conta/recuperaracesso
mailto:sistemas@dgeec.mec.pt
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Menu Registar 

Este menu apenas está disponível para utilizadores com o perfil de administração. Ou seja, numa 

primeira instância pelo(a) Diretor(a)/Presidente da CAP/Diretor(a) Pedagógico e, depois, também 

pelos utilizadores que estes(as) designem como administradores(as). 

Para as instituições do EPC alertamos que a segurança dos dados depende exclusivamente da 

assertividade de registo de utilizadores pois não existe uma fonte de validação para estes. 

Para se dar início ao registo de novos utilizadores, o administrador deverá começar por selecionar a 

instituição pela qual pretende fazer o registo, isto porque podem existir acumulações no EPC: 

 

 

Figura 3 – Seleção da Instituição 

 

De seguida, deverá pesquisar pelo utilizador que pretende registar – pesquisa por NIF do utilizador: 

 

 

Figura 4 – Pesquisa por NIF de utilizador  

 

Associação de Utilizador 

No caso de se tratar de um utilizador que já se encontre registado, é dada a opção de o associar à 

instituição:  
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Figura 5 – Ficha de um utilizador para associação 

 

Devemos referir que os contactos apresentados (email e número de telemóvel) estão mascarados. A 

aplicação de uma máscara sobre os dados, tem como objetivo a limitação de acesso a dados pessoais. 

Por norma, todos os DOCENTES e SERVIÇOS ESCOLARES ficam com contas criadas em aplicações 

conexas que exigem perfilagem (exemplo Escola 360 e módulos generalista, como por exemplo o 

Desporto Escolar). 

Contudo, existem Sistemas de Informação em que essa perfilagem assume as mesmas ações e 

responsabilidades, ou seja, independentemente do perfil, os utilizadores têm acesso às mesmas 

funcionalidades e assumem as mesmas responsabilidades. É exemplo disso o Portal das Matrículas 

(PMAT).  

Assim, é de se notar que o botão Acesso PMAT irá permitir ao utilizador aceder ao Portal das 

Matrículas, enquanto representante da Instituição, independentemente do perfil funcional. Por 

predefinição esse botão encontra-se sempre ativo, significando que ao utilizador é concedido acesso. 

Caso contrário, devem desabitá-lo. 

 

Será nesta área onde, no futuro, serão acrescentados outros Sistemas de Informação, Inquéritos e 

Aplicações. 

O acesso aos mesmos, por parte um determinado utilizador a nomear pela Direção, poderá ser 

concedido ou revogado. 

 

Registo de novo utilizador 

Caso o utilizador ainda não se encontre registado, deverá ser preenchido e submetido o formulário de 

registo. 
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Figura 5 – Ficha de um utilizador para registo 

 

Antes de se proceder ao registo de novos utilizadores, deverá informá-los de que irão receber, na sua 

caixa de correio nominal, e não de instituição, uma mensagem para que cada um deles defina a sua 

credencial de acesso. A credencial escolhida deve ser forte, integrando letras, números e caracteres 

especiais. 

Os campos Nome Completo, e-mail e Perfil Funcional são de preenchimento obrigatório. 

Por norma, todos os DOCENTES e SERVIÇOS ESCOLARES ficam com contas criadas em aplicações 

conexas que exigem perfilagem (exemplo Escola 360 e módulos generalista, como por exemplo o 

Desporto Escolar). 

Contudo, existem Sistemas de Informação em que essa perfilagem assume as mesmas ações e 

responsabilidades, ou seja, independentemente do perfil, os utilizadores têm acesso às mesmas 

funcionalidades e assumem as mesmas responsabilidades. É exemplo disso o Portal das Matrículas 

(PMAT).  

Assim, é de se notar que o botão Acesso PMAT irá permitir ao utilizador aceder ao Portal das 

Matrículas, enquanto representante da Instituição, independentemente do perfil funcional. Por 

predefinição esse botão encontra-se sempre ativo, significando que ao utilizador é concedido acesso. 

Caso contrário, devem desabitá-lo. 

 

Será nesta área onde, no futuro, serão acrescentados outros Sistemas de Informação, Inquéritos e 

Aplicações. O acesso aos mesmos, por parte um determinado utilizador a nomear pela Direção, 

poderá ser concedido ou revogado. 

 

Menu Gerir 

O menu gerir apenas está disponível para utilizadores com o perfil de Administração e permite: 

• Desassociar utilizadores; 

• Editar email e Número de Telemóvel de utilizadores registados; 
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• Enviar email de recuperação de acesso para um utilizador; 

• Dar permissões de Administração a outros utilizadores; 

• Gerir as permissões de acesso de utilizadores a outras aplicações (Portal das Matrículas, por 

exemplo). 

 

 

 

Figura 6 – Utilizadores de uma instituição 

 

É ainda permitida a pesquisa de utilizadores por Nome, NIF e Número de Telemóvel. Para cada 

utilizador é possível: 

1. Botão para desassociar utilizador da instituição;  

2. Botão para editar dados do Utilizador. 

 

 

Figura 7 – Edição de utilizadores de uma instituição 

 

Selecionando o botão de Edição de Dados, é apresentado o seguinte formulário, onde: 

1. Botão de atribuição de permissões de Administração;  

2. Botão de atribuição de Permissões de acesso ao Portal das Matrículas;  

3. Botão de envio de e-mail para recuperação de acesso;  

4. Botão para salvar as alterações. 
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Figura 8 – Edição avançada de utilizadores de uma instituição 

 

Será também nesta área onde, no futuro, serão acrescentados outros Sistemas de Informação, 

Inquéritos e Aplicações. O acesso aos mesmos, por parte um determinado utilizador a nomear pela 

Direção, poderá ser concedido ou revogado. 

 

Acesso às Aplicações e Sistemas de Informação 

Quando o utilizador tem o seu processo de registo concluído (adição no Portal de Recenseamento e 

definição da sua palavra-passe), sempre que aceder a uma aplicação ou sistema de informação será 

redirecionado para o portal de acesso edu.gov. Neste, terá de introduzir o seu login (que é o seu NIF) 

e a palavra-passe que escolher anteriormente, dentro do seu perfil respetivo. 

 

Figura 9 – Página de acesso edu.gov 
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Acessos ao E360 (e módulos conexos) 

Pode, ainda, conceder acesso ao E360 ou aos seus módulos generalizados (exemplo: Desporto Escolar) 

pelo anterior método.  Este método, apenas exclusivo para o E360, permite-lhe, de uma só vez, extrair 

credenciais para todos os seus utilizadores e solicitar-lhes que procedam autonomamente ao seu 

registo. Desta forma consegue delegar as tarefas de recenseamento quando o número de utilizadores 

a registar ascende a largas dezenas ou a algumas centenas de utilizadores. 

Encontra-se disponível na área reservada do sistema MISI (http://web01.misi.edu.pt/escolas/) uma 

página para consulta dos códigos de acesso (Tokens) para registo inicial de docentes e de funcionários 

dos serviços escolares. Este registo, que é feito uma única vez, é necessário para permitir o acesso ao 

Escola 360. 

Na área reservada do sistema MISI devem aceder à página “Escola 360 - Códigos de acesso” (no lado 

direito do ecrã, no grupo “Pessoal – Códigos de Acesso”). Nesta página é apresentada a lista de todos 

os docentes e funcionários dos serviços escolares em exercício de funções no agrupamento ou escola 

não agrupada, contendo o nome, NIF, perfil funcional, token e outros dados complementares. Podem 

extrair esta lista diretamente para um ficheiro Excel. Para isso devem ir ao menu “Actions” e escolher 

a opção “Export” > “Excel” (ver imagem seguinte). 

 

 

Figura 9 – Códigos de acesso na MISI 

 

Também podem selecionar um nome e aceder à página que contém a informação desse funcionário. 

Podem exportar esta página para PDF (ver imagem seguinte) e entregar o documento gerado ao 

próprio funcionário. 

http://web01.misi.edu.pt/escolas/
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Figura 9 – Códigos de acesso nominal extraído da MISI 

 

Os códigos de acesso são emitidos automaticamente a partir dos últimos dados de pessoal exportados 

para o sistema MISI. Caso detetem alguma incorreção nos dados devem, no vosso programa de gestão 

de pessoal corrigir a informação, e reexportar os dados para o sistema MISI. Os códigos de acesso são 

processados durante a noite e por esse motivo estas correções só terão efeito no dia seguinte. Devem 

assegurar que os dados estão corretos antes de ser feito o registo do utilizador. 

Na posse das credenciais acima, todos os utilizadores devem, na página de acesso, clicar em “Registe-

se aqui”: 

 

Figura 10 – Página de acesso 
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Para que possam ter acesso ao sistema, agradecemos que procedam ao registo de pelo menos dois 

elementos da Direção e nos informem (nome) de seguida para que possamos proceder à atribuição 

de perfil. Só depois desta primeira etapa é que poderão ir aos registos pendentes para atribuição de 

perfil a todos os restantes utilizadores da vossa Escola. 

No caso de quaisquer dúvidas ou problemas, agradecemos que os mesmos nos sejam reportados 

através do e-mail e360.contacto@dgeec.mec.pt  

 

 

 

mailto:e360.contacto@dgeec.mec.pt

