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Aceder ao site e clicar em registar…
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https://bdu.ipdj.gov.pt



Preencher o registo individual…
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No final clicar em registar…
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Irá aparecer a seguinte mensagem…
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No seu email atualizar a conta…
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Clicar para continuar…
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Irá aparecer a seguinte mensagem…
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Inserir o email e a palavra-passe…

10



Clicar em sim…
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Atualizar dados pessoais…
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Clicar em instituições…
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Clicar em junte-se a uma instituição…
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Inserir o NIF da instituição…
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Preencher o formulário…
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Inserir documento de gestor…
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Preencher com a morada…
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Irá aparecer a seguinte imagem…
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No email da instituição atualizar…
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Aprovar…
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No email da instituição aceitar…
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Irá aparecer a seguinte imagem…
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O IPDJ irá verificar a
informação e se tudo
estiver correto, aprovará
o documento de gestor
e a instituição.



Se o documento for
recusado, poderá corrigir
da seguinte forma.
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Inserir o email e a palavra-passe…
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Clicar em instituições…
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Clicar no icon…
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Clicar em Adicionar documento…
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Selecionar tipo e adicionar…
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Irá aparecer a seguinte imagem…
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O IPDJ irá verificar a
informação e se tudo
estiver correto, aprovará
o documento de gestor
e a instituição.



Associar pessoas 
à instituição.
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Clicar em pessoas…

34



Clicar em adicionar pessoas…

35



Preencher o formulário…
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“Picar” em Gestor



Aparece a seguinte imagem…
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O novo utilizador recebe um email…
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Clicar em aceder à aplicação…
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Alterar informação da 
instituição
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Inserir o email e a palavra-passe…

41



Clicar em Editar Instituição…
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Alterar informação…
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Nas “Tipologias” pode selecionar vários tipos



Clicar em guardar…
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Alterar informação pessoal
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Para alterar informação pessoal…

46



Selecionar o que pretende alterar…
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Clicar em editar…

48



Editar informação…

49



Clicar em guardar…
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