


Atendimento ao Cidadão 
Direção de Relações Internacionais, Públicas e 

Protocolo

Divisão de Relações Públicas e Protocolo

Competências

Assegurar o atendimento do público em geral e organizar
outras atividades de relações públicas dirigidas aos cidadãos,
agentes sociais e outras instituições nacionais e estrangeiras;
Assegurar, em coordenação com o Serviço de Segurança, o
acesso dos cidadãos ao Palácio de S. Bento, a respetiva
receção e identificação, ficando o encaminhamento a cargo da
entidade que recebe.



Assegurar o atendimento do público

• Correio do cidadão;

• Assistências ao Plenário (peticionários –
acompanhamento);

• Livro de reclamações.



Correio do Cidadão

https://www.parlamento.pt/Paginas/enviarmail/CorreioGeral.aspx


Caixa do Correio do Cidadão

Leitura dos e-mails:

1. Resposta imediata ao cidadão;

2. Reencaminhamento do email para o serviço 
competente em razão da matéria | Informação 
ao cidadão sobre o respetivo encaminhamento.



Assistências ao Plenário

1. Receção das listas com os nomes dos
peticionários;

2. informação aos Serviços de Segurança e
Portarias da lista de nomes;

3. Reserva de lugares na galeria e
acompanhamento à entrada e a saída da
mesma.



Livro de sugestões | reclamações



Livro de sugestões | reclamações

Destinado exclusivamente ao registo de
sugestões ou reclamações dos cidadãos relativas
à atuação dos Serviços da Assembleia da
República.

Dirigido ao Sr. Secretário-Geral da Assembleia da
República.

Em caso de reclamação, a resposta tem que ser
dada num prazo de 15 dias.



Livro de sugestões | reclamações



Acesso dos cidadãos ao Palácio

Assegurar, em coordenação com o Serviço de
Segurança, o acesso dos cidadãos ao Palácio de
S. Bento, a respetiva receção e identificação,
ficando o encaminhamento a cargo da entidade
que recebe.



SIRAR – Sistema de Identificação e 
Registos da Assembleia da República



Vários tipos de visitantes

CS – Acesso para jornalistas (comunicação social);
Verde – Acesso aos Gabinetes;
Vermelho – Acesso aos Serviços da AR;
Amarelo – Acesso aos Grupos Parlamentares 
|Deputados;
Azul – Acesso de profissionais que se desloquem em 
serviço à Assembleia da República (obras)
Cinzento (G) – Acesso do público às galerias



Dados Registados

• Tipo de cartão

• Nome 

• Proveniência

• Data/hora de entrada

• Porta de entrada

• Destino





Caixa de correio – DRPP Portarias

Para garantir que todos os serviços têm acesso 
à mesma informação (DRPPP e SERVSEG) foi 
criada uma caixa de correio partilhada, 
denominada DRPP Portarias.



OBRIGADA!

Elisabete Silva
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