
IMPORTANTE

Para proteger os seus dados pessoais, o acesso 
aos tele-serviços requer a utilização de um cartão de 
segurança, o seu TanCard. O mesmo vem completar os 
seus identificadores de ligação «macommune.lu» (endereço 
electrónico e palavra-passe). É atribuído um único TanCard
por agregado familiar.   

Não introduza qualquer elemento identificativo neste cartão. 
Nem o seu nome e sobretudo, a sua palavra-passe.

Guarde-o num local seguro.

Após a activação dos tele-serviços, destrua a primeira carta 
recebida.

A título de exemplo, veja a seguir uma reprodução do TanCard 
em questão:

Etapa 5

22868
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O MEU MUNICÍPIO EM LINHA COMIGO

macommune.lu :
Os meus tele-serviços em 
linha 24 horas por 
dia e 7 dias por semana

Um serviço gratuito por medida que me 
aproxima do meu município.

Etapa 6

Clique na ligação de activação da sua conta que 
se encontra na mensagem de correio electrónico 
de confirmação.

Clicar nesta ligação
https://register.macommune.lu/validate?val
idate=7f25fd7a15fcb665h5gfe87gk&40live.be
para activar a sua conta macommune.lu.

Etapa 7

INÍCIO • VALIDAÇÃO DA CONTA

VALIDAÇÃO DA CONTA

E-mail: communication@sigi.lu

(ex: nom@example.com)

Por favor, digite
os caracteres que vê:

Por favor, volte a digitar o captcha

Validar

Preencha os campos obrigatórios 
e clique em VALIDAR

INÍCIO • INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO
A sua conta foi criada com sucesso.
Dentro de alguns minutos, receberá um e-mail para validar a sua conta.
Clicar nesta ligaçâo caso não tenha sido reencaminhado.

Etapa 8

INÍCIO • VALIDAÇÃO DA CONTA

VALIDAÇÃO DA CONTA
A sua conta foi devidamente activada.
Clicar nesta ligaçâo caso não tenha sido reencaminhado.
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Etapa 4Como inscrever-me nos tele-serviços do 
portal do cidadão macommune.lu depois
de ter recebido as minhas duas cartas ?

Pode aceder aos tele-serviços seguros do seu 
município simplesmente através de um TanCard.
Enquanto responsável do agregado familiar, recebe duas
cartas. A primeira contém o seu código de activação e a 
segunda o seu TanCard.

Veja aqui o processo de inscrição gratuita, etapa por etapa,
nos tele-serviços do seu município:

Preencha os campos obrigatórios e 
valide o formulário clicando em Aceito.

O que é
macommune.lu ?

macommune.lu é um portal do cidadão que coloca à sua 
disposição todo um conjunto de serviços.

Acessível em variadíssimos municípios, o sistema 
implementado em colaboração com os funcionários municipais 
permite-lhe proceder a formalidades administrativas de um 
modo totalmente seguro. Os formulários pré-preenchidos 
são enviados directamente para o município, sem qualquer 
dificuldade.

Sempre aberto,
sem filas de espera !

macommune.lu é um portal do cidadão que coloca à sua 
disposição todo um conjunto de serviços.

Acessível em variadíssimos municípios, o sistema 
implementado em colaboração com os funcionários municipais 
permite-lhe proceder a formalidades administrativas de um 
modo totalmente seguro. Os formulários pré-preenchidos 
são enviados directamente para o município, sem qualquer 
dificuldade.

Serviços oferecidos actualmente:

Apresentar um pedido de certificado
Apresentar um pedido de autorização parental
Encomendar contentores de lixo
Pedir um cartão «Cheque-Serviço de Acolhimento»
Consultar as suas facturas municipais
Descarregar diferentes formulários

•
•
•
•
•
•

Aceito

Limpar os campos

Autre code ?

INÍCIO • INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

Ser-lhe-á enviada uma mensagem de 
correio electrónico de confirmação,
com vista a activar a sua conta.

Etapa 1

Introduza o endereço: www.macommune.lu

Etapa 2

Clique em PROCEDIMENTOS

Etapa 3

Clique em INSCREVA-SE

INÍCIO • AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

E-mail:

(ex: nom@example.com)

Palavra-passe:

Esqueceu-se da palavra-passe?

Validar

AINDA NÃO É MEMBRO?
INSCREVA-SE, É GRATUITO

http://www.macommune.lu/

E-mail:

(ex: nom@example.com)

Confirmação do seu 
e-mail:

Palavra-passe:

(A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 caracteres, de 

entre os quais deverá constar, pelo menos, um algarismo, uma 

maiúscula e uma minúscula.)

Confirmação da 
palavrapasse:

Município:   Por favor, seleccione o seu município ...

n.° de TML (facultativo):
(ex: +352xxxxxxxxx)

Registo (n.º de Segurança
Social):   (O registo deve ser uma sequência de 11 algarismos sem espaço, 

por exemplo: 19700101100.)

Código de activação:

Introduza os elementos do
seu Tan Card:

Ao assinalar este campo de
selecção, autorizo o site
macommune.lu a enviar
notificações para o meu email.

Por favor, digite os
caracteres que vê:

AO CLICAR NO BOTÃO “ACEITO”, A SEGUIR, DECLARO QUE LI E ACEITO OS
TERMOS DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE macommune.lu.




