
Guia de utilização da PERTO pelo Órgão de Execução Fiscal do Município 

 

Para uma agilização dos procedimentos, pode o órgão de execução fiscal do município, 

utilizando a plataforma PERTO, dirigir previamente ao Banco de Portugal pedido de informação 

quanto à identificação das instituições em que estão domiciliadas contas tituladas pelo 

executado. Após este primeiro passo, pode dirigir comunicações neste âmbito processual 

diretamente às instituições identificadas. 

 

I. Pedido de informação ao Banco de Portugal  

1 – No separador Pedidos ao Banco de Portugal selecionar “Criar Pedido”. 

 

 

2 – No formulário “Novo pedido” preencher informação: 

- selecionar âmbito “Base de Dados de Contas”; 

 

  



- preencher informação relativa ao assunto, referência e, nos casos aplicáveis, intervalo 

temporal relativamente ao qual se pretende informação (ex. de 1/2014 a 12/2014). Pode ainda 

preencher o campo de texto livre “descrição”. Nestes campos não devem ser inseridos dados 

pessoais; 

 

- anexar pdf. do ofício e, nos casos aplicáveis, preencher data limite de resposta; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- adicionar informação sobre intervenientes (executado) – pode adicionar mais que um 

interveniente até ao limite de 20 registos. Se no ofício forem mencionados mais de 20 

intervenientes deve optar por não preencher este campo; 

 

- após completar os passos anteriores carregar no botão Enviar e aguardar mensagem “Pedido 

enviado com sucesso”. O destinatário no separador Pedidos ao Banco de Portugal é apenas o 

Banco de Portugal. 

 

 

3 – Consultar resposta ao pedido no separador Pedidos ao Banco de Portugal. 

- Verificar se o pedido criado está no estado “Respondido”; 

 



 

 

- aceder ao detalhe da informação e expandir a secção “Resposta ao Pedido”; 

 

 

- A resposta está disponível na caixa de texto e poderá incluir um anexo disponível para 

download. 

 

  



II. Comunicação com instituições do sistema financeiro 

1 – No separador ofícios selecionar “Criar ofício” 

 

2 – No formulário “Novo Ofício” preencher informação do ofício: 

- selecionar âmbito e preencher informação relativa ao assunto, referência e, nos casos 

aplicáveis, data limite de resposta. Nestes campos não devem ser inseridos dados pessoais; 

 

- anexar pdf. do ofício dirigido às instituições destinatárias; 

 

  



- adicionar informação sobre intervenientes (ex. executado, insolvente, arguido…) – pode 

adicionar mais que um interveniente até ao limite de 20 registos. Se no ofício forem 

mencionados mais de 20 intervenientes deve optar por não preencher este campo; 

 

 

3 - No formulário “Novo ofício” selecionar a quem enviamos o ofício: 

- No separador destinatários pode procurar (e selecionar) uma instituição específica, um tipo de 

instituição de acordo com o registo no Banco de Portugal ou um grupo criado pelo utilizador; 

 



 

 

4 – Enviar ofício aos destinatários selecionados 

- após seleção dos destinatários do ofício, correspondentes às instituições em que o executado 

tem conta (identificadas pelo Banco de Portugal), carregar no botão Enviar; 

- aguardar mensagem “Ofício enviado com sucesso”. 

 



5 – Consultar detalhe do ofício no separador Ofícios 

- Selecionar o ofício criado 

 

- aceder a informação de controlo de acessos dos destinatários, apresentada em % no gráfico e 

desdobrada por destinatário na listagem. 

 

 

 


