C.M.Lisboa
Isabel Pereira (DMHDL/DPGH/DIMH)

ALTERAR DADOS UTILIZADOR
O candidato pretende atualizar os dados do registo do utilizador: novo email e telemóvel.
Como o pode fazer


Aceder ao sítio do SMA: http://subsidiomunicipalarrendamento.cm-lisboa.pt



No ecrã do utilizador (autenticação) inserir o NIF + Senha e clicar “Entrar”
Deverá seguir os seguintes passos:

a) Clicar no botão ”Alterar Dados Utilizador”
No caso do candidato não conseguir aceder aos dados da sua candidatura, esta
pode estar num processo de validação, por parte dos serviços da CML deverá
contatar para o email sma@cm-lisboa.pt .



Aceder ao formulário do registo de utilizador, alterar os dados e clicar no botão
“Guardar”
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b) Se pretende alterar a sua senha, clicar no botão “Alterar Senha” e inserir uma nova
palavra-chave. Clicar no botão “Guardar”

c) O candidato poderá clicar no botão “Sair” do formulário da sua candidatura.
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RECUPERAR A SENHA DE REGISTO DE UTILIZADOR
Esqueci-me da senha, como a posso recuperar
1º Passo – Aceder ao sítio do SMA : http://subsidiomunicipalarrendamento.cm-lisboa.pt
2º Passo – Clicar opção disponível no ecrã “Esqueci-me da senha”

3º Passo – Indicar o seu Nº Identificação Fiscal(NIF)
Neste formulário preencher o seu NIF; Clicar no botão “Recuperar senha” e depois
“Sair”.

Atenção: A nova senha foi enviada para o(s) email(s) associado(s) ao seu número de
identificação fiscal (NIF) indicado no formulário de registo do utilizador.
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Não foi encontrada nenhuma entrada de índice.

No ecrã de autenticação o utilizador
candidato ao clicar na “Ajuda” pode aceder à
seguinte informação: os contatos da equipa
afeta ao Programa Subsídio Municipal ao
Arrendamento; aos documentos; Guia de
Apoio à Candidatura; Perguntas Frequentes;
e ao Simulador.

-

- Documento de apoio ao preenchimento de dados na Candidatura
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