
Portal do Mandatário  

Perguntas Frequentes 



O que posso fazer através do Portal do Mandatário? 

Como posso entrar no Portal do Mandatário?  

Qual a diferença entre “Os meus Processos” e “As minhas Peças Processuais?” 

Qual o significado da sinalética presente na listagem de processos? 

Na listagem de processos o que significa o botão          presente na coluna “Ações”?  

Na listagem de processos o que significa o botão          presente na coluna “Ações”?  

 É possível ter acesso à gravação das audiências? 

 É possível ter acesso aos atos de distribuição dos processos? 

 Como posso consultar todo o processo? 

Menu 

1  2  

Como posso consultar a peças processuais em edição? 

 Quanto tempo ficam guardadas as peças processuais em edição? 



Menu 

1  2  

 Como posso entregar peças processuais? 

 Como posso consultar as peças processuais entregues? 

 Qual a diferença entre os botões                         e               ? 

 Como posso entregar uma petição inicial? 

 Como posso criar um processo apenso? 

 Como posso entregar um requerimento? 

 Como posso entregar um Processo Administrativo Instrutor? 

 Como associar uma parte? 

Como posso obter o comprovativo de entrega de peça processual? 

Como é apresentada a informação do documento físico no processo? 



O mandatário pode consultar: 
 

― Os processos a que este se encontra associado 
 

― As peças processuais já submetidas ou em edição 
 

O que posso fazer através do Portal do Mandatário? 

Menu 

O mandatário pode entregar: 
 

― As peças processuais Petição inicial e documentos ou 
articulados,  requerimentos e documentos, para processos já 
existentes 



 
O acesso ao novo portal dos Tribunais Administrativos e Fiscais é agora 
disponibilizado através de endereço próprio disponível no  www.taf.mj.pt. 
 
 
É necessário o certificado digital correspondente ao perfil de mandatário. 
Este certificado deve ser pedido à Ordem dos Advogados. 
 

Como posso entrar no Portal do Mandatário?  

Menu 

http://www.taf.mj.pt/


Qual a diferença entre “Os meus Processos” e “As minhas Peças Processuais?” 

Menu 

Ao clicar no separador “Os meus Processos”, o mandatário 
será encaminhado para uma nova página onde terá uma 
visão global de todos os processos em que está indicado 
como mandatário na jurisdição administrativa e fiscal. 

Na página inicial do portal do mandatário, ao clicar no 
separador “As minhas Peças Processuais” o SITAF vai 
apresentar uma visão global de todas as peças 
processuais, para processos da jurisdição administrativa e 
fiscal, elaboradas pelo mandatário. 



Processo Urgente Conceito que resulta da lei 

Processo Preferencial no Cumprimento Determinado pelo juiz titular 
tendo em conta os preceitos 
legais aplicáveis ou 
Deliberações do Conselho 
Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais 

Processo Prioritário 

Processo apenso Tem um processo principal 

Processo com apenso(s) 
O processo pode ter um ou 

mais processos apensos 

Qual o significado da sinalética presente na listagem de processos? 

Menu 



Visão Geral 

Apresenta num único ecrã os dados do processo e os seus documentos. Nos processos 

com apensos permite ainda uma visão integrada dos vários apensos (a que o 

mandatário esteja associado), sem sair do processo principal. 

Na listagem de processos o que significa o botão          presente na coluna “Ações”?  

Menu 

A partir deste ecrã é ainda possível proceder à entrega de uma peça processual. 
O Formulário de entrega irá assumir os dados relativos ao processo. 

É possível aceder a qualquer um dos apensos, 
bastando para o efeito clicar em cima do 
número do apenso.  



Na listagem de processos o que significa o botão          presente na coluna “Ações”?  

Detalhe Corresponde à anterior consulta de processo com os vários separadores. 

Menu 



 É possível ter acesso à gravação das audiências? 

Menu 

No separador “Audiências” é possível aceder à consulta das audiências realizadas no âmbito do processo. O sistema 
disponibiliza a aplicação de reprodução que permite ouvir o áudio das diligências com auxilio das etiquetas 
identificativas dos intervenientes. Se não for descarregada a aplicação a audiência pode ser ouvida através de 
outros programas de áudio. Nestes último caso não será possível, no entanto, consultar as etiquetas dos 
intervenientes. 

Na coluna “Ações”, ao clicar no botão  o SITAF irá baixar o arquivo da sessão de 
diligência selecionada no computador do utilizador, para posterior reprodução. 



 É possível ter acesso aos atos de distribuição dos processos? 

Menu 

O separador “Distribuição”, permite ao mandatário acompanhar as possíveis redistribuições do 
processo. 



 Como posso consultar todo o processo? 

Os documentos apresentados são 
apenas os que se encontram 
incorporados e, quando exigível, 
assinados digitalmente. 

Menu 

Esta visualização 
permite alternar 
entre os vários 
documentos que 
constituem o 
processo; e aceder 
ao seu conteúdo 
sem ter de abrir 
documento a 
documento em pdf. 

 



 Como posso consultar as peças processuais em edição? 

Menu 

O SITAF passa a possibilitar ao mandatário guardar o registo de entrada antes de o submeter. A 
esse registo é atribuído um número de registo provisório que permite concluir o seu 
preenchimento mais tarde.  
 
Por omissão, o sistema apresenta a informação global sobre as peças processuais “Em Edição”.  

Ao selecionar o TAF – Tribunal Virtual (Desenvolvimento 2), no mesmo ecrã será apresentada 
uma listagem das peças processuais “Em Edição”. 



 Quanto tempo ficam guardadas as peças processuais em edição? 

Menu 

Os registos “Em edição” são gravados na base de sados do SITAF por um período de 30 dias, 
após os quais é eliminado do sistema. 

Nas peças processuais “Em Edição” é possível editar, completando o 
formulário de entrega de peça processual ou eliminar o registo se o 
mandatário decidir que não o irá submeter. 



Como posso consultar a peças processuais entregues? 

Menu 

As peças “Finalizadas” não podem ser editadas ou eliminadas por parte do mandatário. Após a 
sua submissão, encontram-se a aguardar distribuição (no caso de Petição Inicial) ou validação 
pela secretaria (no caso de articulados ou requerimentos dirigidos a processo já existentes). 



 Como posso entregar peças processuais? 

Menu 

Ao clicar em                    o sistema apresenta o formulário de entrega. Este formulário é 
composto por quatro passos. 

Ao longo do preenchimento dos três primeiros passos é possível guardar o registo. O Sistema 
atribui um n.º de registo provisório e a peça processual fica “Em Edição”, podendo o seu 
preenchimento ser completado posteriormente. 
 
O 4.º passo é o que permite carregar os ficheiros que compõem a peça processual antes de 
submeter a mesma. 
 
Ao longo do formulário existem campos de preenchimento obrigatório assinalados com um 
asterisco   . 

1º  2º  3º  4º  



Como é apresentada a informação do documento físico no processo? 

Menu 

Quando é selecionada a opção “Sim” no campo “Descrição” é possível indicar de que tipo de 
documento se trata (Por exemplo uma maquete).  
 
No processo eletrónico é gerado um documento em formato pdf com a designação “Documento 
Físico” do qual consta a informação preenchida no formulário.  
Este documento integra o registo de entrada submetido. 



 Como posso obter o comprovativo de entrega de peça processual? 

Menu 

Quando é submetida a 
peça 
processual/Petição 
Inicial, o sistema atribui 
um número ao registo 
de entrada. É possível a 
consulta do registo de 
entrada através da área 
“As Minhas peças 
processuais”, 
selecionando a opção 
“Finalizadas”. 
 
Selecionando a opção        
será apresentado o 
formulário submetido. 
No 4.º passo é possível 
ver os documentos 
associados ao registo.  

Após a sua submissão na lista de documentos associados são apresentados o 
“Comprovativo de entrega” e, sendo aplicável o “Documento Físico”. 
O comprovativo de entrega que espelha toda a informação preenchida no formulário. 



 Qual a diferença entre os botões                         e               ? 

Menu 

Podemos               o registo e o sistema atribui um número de registo provisório que 
permite sair do Portal e voltar mais tarde para concluir a entrega da peça processual.  
 
 
Por outro lado, podemos selecionar a opção                      . Neste caso, o sistema 
atribui um número de registo provisório e passa para o formulário seguinte, após 
validação do correto preenchimento de todos os campos.  
 
O sistema assegura automaticamente o número provisório do registo e a informação 
vertida no formulário durante o preenchimento. 
 



 Como posso entregar uma petição inicial? 

Menu 

Clicar em cada um dos ícones para saber mais sobre cada uma das fases. 



Menu Voltar 

Depois de indicado o tribunal competente e o tipo de documento (Petição Inicial), o 
sistema apresenta novos campos: 

Os novos campos permitem indicar se existe algum “Documento Físico” que dadas as suas características não 
pode ser digitalizado para entrega em formato eletrónico, nos termos da portaria que regulamenta a prática dos 
atos processuais no SITAF e, ainda, se é requerida a “Citação Urgente”. 

Por omissão o sistema apresenta selecionadas as opções “Não”. 
Relativamente ao “Documento Físico”, se for selecionada a opção “Sim” será apresentado um campo de escrita 
livre que permite ao mandatário indicar de que tipo de documento se trata. 



Menu Voltar 

A primeira informação solicitada é a indicação sobre se a petição inicial que se está a submeter 
é um processo principal ou se constitui um apenso a outro processo. 
 
Ao selecionar a Matéria do processo, dois novos campos são apresentados: a “Espécie” e o 
“Objeto”. Segue-se o “Valor do Processo”, relativo ao valor atribuído à causa, e o “Tipo de 
Processo” em se deve optar de entre “Normal” e “Urgente”, consoante o critério definido por 
lei. 

Relativamente à entrega de Petição Inicial de Matéria Fiscal, é apresentado mais um campo de preenchimento 
que respeita ao “Tipo de Tributo”, a indicação do(s) imposto(s) em causa no processo. 

Neste passo surge um campo relativo ao DUC – Documento Único de Cobrança. Apesar de não ser de 
preenchimento obrigatório, deve ser indicado o número do DUC utilizado para o pagamento da Taxa de Justiça. 



Menu Voltar 

É neste momento que o mandatário identifica os intervenientes. No caso da Petição Inicial 
torna-se necessário associar todos os intervenientes do processo: autor, réu, 
contrainteressados, testemunhas, mandatários, entre outros.  

Se for selecionada a opção “Sim” o 
SITAF apresentará novos campos de 
preenchimento obrigatório: “Tem 
contrainteressados conhecidos?”  
“Tem contrainteressados 
desconhecidos?” 

 Relativamente à área das 
Testemunhas o procedimento é 
semelhante ao indicado para os 
contrainteressados. 

Depois de preenchidos os campos 
relativos aos contrainteressados e 
testemunhas, passamos à área da 
“Listagem Partes”. À medida que 
forem associados intervenientes ao 
processo, estes; serão apresentados 
nesta secção. 

Para dar inicio à associação das partes basta clicar neste 
botão. Uma nova secção será apresentada: “Pesquisar 
Partes”. (Ver: “Como associar uma parte?”) 



Menu Voltar 

Depois de associadas as partes , ao clicar                    em  passamos para o 4.º e último passo de 
preenchimento do formulário de entrega da Petição Inicial que permite a junção dos 
documentos que compõem a peça processual. 

Neste passo deixa de ser possível             o registo para posterior edição. Neste momento, depois de Adicionados 
todos os ficheiros, o sistema apenas permite         a peça processual, sendo-lhe atribuído o correspondente 
registo de entrada.  
Para associar os ficheiros correspondentes à peça processual, basca clicar em                      . Será apresentada 
uma janela que permite aceder aos documentos do computador do utilizador para seleção dos documentos a 
adicionar. 

Depois de associados os ficheiros, na coluna “Tipo Documento” é possível identificar com maior precisão os 
documentos adicionados. Na coluna “Observações” é, ainda, possível acrescentar informação adicional sobre o 
documento. Após a conclusão da submissão do registo de peça processual é apresentada uma mensagem de 
sucesso com o número de registo de entrada da Petição Inicial. 



 Como associar uma parte? 

Menu 

Para dar inicio à associação das partes basta clicar em                  .  Uma nova secção será apresentada: “Pesquisar Partes”. 

A pesquisa de partes, disponibiliza a utilização de vários critérios que permitem a identificação do interveniente no SITAF. 
O primeiro passo para associar um interveniente deverá ser a pesquisa, por forma a perceber se esse interveniente já existe ou 
não no sistema. Se existir, bastará associar o interveniente encontrado. Não existindo, será necessário criar o interveniente. 



 Como posso criar um processo apenso? 

Menu 

O registo de uma petição inicial a correr termos por apenso ao processo principal é em tudo semelhante à 
entrega de processo principal, apenas com algumas diferenças que importa referir. É no 2.º passo que o 
mandatário indica ao sistema que a Petição Inicial a submeter constitui um processo apenso. 

Ao indicar o número do 
processo principal, clicando em 
neste botão, o SITAF irá 
verificar se o número do 
processo está correto e se 
existe no tribunal indicado 
preenchendo a informação 
relativa ao “N.º do Registo da 
PI”, e apresentando informação 
relativa ao processo principal. 

Nas situações em que o 
Mandatário não tem ainda a 
indicação do número do 
processo principal, pode 
preencher o campo relativo ao 
“N.º do Registo da PI” e clicar 
neste botão, o sistema irá 
preencher os campos relativos à 
petição inicial registada mas 
ainda não distribuída (Exemplo 
Ação principal e Providência 
Cautelar que dão entrada em 
simultâneo). 

Depois de indicado o número do processo principal ou o número do registo 
da PI, é necessário preencher os elementos relativos ao processo apenso: 



 Como posso entregar um requerimento? 

Menu 

O formulário de entrega de requerimento ou outras peças processuais (por exemplo a contestação, alegações, 
réplica, tréplica, entre outros) para um processo é semelhante ao do registo de entrada da petição inicial, 
apresentando porém algumas diferenças nos campos a preencher. 

No 3.º passo será apresentada a informação relativa às partes do processo. Na coluna “Ações” apenas é 
apresentada uma opção, a visualização do “Detalhe do interveniente”     . 

Neste ecrã são apresentados dois campos 
de preenchimento obrigatório assinalados 
com , “Tem Contrainteressados? (Sim/Não)” 
e “Tem Testemunhas? (Sim/Não). Com o 
registo de um requerimento é possível 
aditar partes/intervenientes ao processo.  
É o caso, por exemplo, de um requerimento 
de alteração do rol de testemunhas. Se o 
mandatário pretender indicar novas 
testemunhas ou substituir outras deve, na 
área “Testemunhas” em resposta à questão 
“Tem Testemunhas?” selecionar “Sim”. 

No 4º passo, depois de adicionados os ficheiros pretendidos, basta clicar em             para 
que o sistema atribuía o número de registo de entrada ao requerimento. 



 Como posso entregar um Processo Administrativo Instrutor? 

Menu 

O formulário de entrega de peças processuais, apresenta algumas diferenças quando, no 1.º passo, o “Tipo de 
Documento” indicado é o “Processo Instrutor”. 

No 2º passo, indicando o número do processo ou o número do registo da PI, ao clicar em      ou     sistema devolve 
a informação relativa ao processo indicado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao clicar em                  , será apresentado o 4.º passo do formulário. O 3.º passo, relativo às partes do processo 
não é passível de alteração no registo do Processo Instrutor. 
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