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Como efetuar o processo de registo e autenticação no portal SIMplifica? 

1.º Passo 

O passageiro deve registar-se na plataforma SIMplifica acessível em https://simplifica.madeira.gov.pt/ , se 

ainda não o tiver feito. 

 

 

 

Pode fazê-lo mais facilmente utilizando a opção de registo através do cartão do cidadão, que pode ser realizada 

com leitura física do cartão do cidadão, usando um leitor de cartões, ou através da chave móvel digital, para 

quem já tenha associado o seu cartão do cidadão a um telemóvel. Neste caso deve estar na posse dos 

respetivos pins. 

 

https://simplifica.madeira.gov.pt/
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Se optar pelo registo manual dos seus dados pessoais, terá de preencher o formulário que se apresentar: 

 

Em qualquer um dos casos, irá receber um email na sequência do pedido de registo no SIMplifica, devendo 

executar o que aí for solicitado para poder concluir com sucesso o seu registo. 
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2.º Passo 

Depois de estar registado no portal SIMplifica, inicie a sessão neste portal e selecione o icon da “Mobilidade”, 

escolhendo depois a opção “Subsídio Mobilidade” e seguido de “Subsídio Mobilidade Porto Santo”: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Para solicitar a validação prévia da sua morada ou de outras condições de elegibilidade no âmbito do Subsídio 

Social de Mobilidade, clique no botão “Solicitar” e prossiga com o preenchimento dos campos que se forem 

apresentando. 

Neste processo simplificado de registo, para além de aceitar a declaração sob compromisso de honra que 

consta do Anexo I das Portarias n.º 472 e n.º 473/2019, ambas de 13/08, serão ainda pedidos ao beneficiário, 

documentos relativos à identificação pessoal mencionados no art.º 7.º do DRR 4/2019/M.  

Nos casos em que o utilizador do portal SIMplifica é titular de cartão do cidadão e tenha efetuado o registo no 

com recurso ao seu Cartão de Cidadão (leitor de cartões ou chave móvel digital), está dispensado de 

apresentação ou upload do documento de identificação. Quando se trate de um “residente equiparado”, este 

terá que efetuar o carregamento dos documentos comprovativos da sua situação previstos no art.º 7.º do DRR 

n.º 4/2019/M, de 2 de abril. 
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Importante: O upload do seu documento tem de ser efetuado num único ficheiro que pode conter várias 

páginas, pois o mesmo tem de incluir a frente e o verso do documento. Se a cópia estiver incompleta o 

pedido será indeferido. 

 

Quando a validação é efetuada com sucesso, o utilizador recebe, de modo automático, um código 

alfanumérico único que é válido por 12 meses, caso contrário deve aguardar que os serviços técnicos validem 

a sua elegibilidade. A resposta será sempre dada através do email que indicou.  

 


