
Segurança Social: como marcar um 
atendimento presencial 

 
Atualmente o atendimento presencial na Segurança Social, tal como noutros 
serviços públicos, deve ser efetuado preferencialmente com marcação prévia. 
Veja como agendar uma visita. 

 
Os serviços de atendimento da Segurança Social nunca deixaram de estar em 
funcionamento, ainda que as dificuldades e constrangimentos provocados pelo 
elevado número de contactos devido à pandemia, limitassem a sua eficiência. 
 
Para maior comodidade e segurança de todos, antes de se dirigir a um balcão, 
deverá marcar com antecedência o dia e hora da sua visita. Esse agendamento 
pode ser feito on-line ou por telefone. 

Além disso, existem outras formas de contactar a Segurança Social que, 
dependendo do assunto em questão, podem até evitar uma deslocação aos 
serviços. 

MARCAR ONLINE UM ATENDIMENTO NA 
SEGURANÇA SOCIAL 

Para marcar, através da internet, uma hora de atendimento na Segurança 
Social tome nota dos seguintes passos: 

1. Entrar no portal Sigä.  

 

 

 

 

 

https://siga.marcacaodeatendimento.pt/


2. No topo da página, clicar em “Marcar atendimento”. 

 

3. Inserir os dados de acesso ao portal da Segurança Social Direta (NISS 
e senha). 

 

 

 

 

 

https://www.e-konomista.pt/como-pedir-a-senha-da-seguranca-social/


4. Escolher a entidade para a qual quer fazer a marcação. 

 

 

5. Escolher o tema, subtema, motivo e número de assuntos a tratar. 
Note que deve ser efetuada uma marcação por cada assunto. Isto significa 
que se vai tratar de dois casos diferentes deve fazer duas marcações (e não 
apenas uma). Tenha este pormenor em atenção. 

 

 



6. Caso seja necessário apresentar algum documento aquando da sua visita a 
um balcão da Segurança Social, essa indicação deverá surgir depois de 
escolher o assunto e motivo da marcação (passo anterior). 

Se quiser pode guardar a lista de documentos necessários e pedir para que 
seja enviada para o seu e-mail, de modo a garantir que não se esquece de 
nada — o documento referido na imagem é meramente indicativo.   

 

7. Escolher o local onde pretende marcar o atendimento. 

 

 



8. Selecionar o dia que lhe for mais conveniente, de entre as datas e horários 
que lhe são apresentados. 

 

9. Confirmar os seus dados pessoais. 

 

 



10. Guardar o código de marcação que recebe na mensagem de confirmação 
para apresentá-lo no serviço de atendimento. 

 

AGENDAR POR TELEFONE A MARCAÇÃO NA 
SEGURANÇA SOCIAL 

Para marcar uma hora de atendimento na Segurança Social utilize o 
número: (+351) 300 770 000. 
 
Quando ligar para fazer a marcação vai ter de escolher uma das seguintes 
opções: 

• Opção 8: Marcação de Atendimento; 
• Opção 9: Operadora. 

Não se esqueça de ter consigo o número de identificação da Segurança 
Social (NISS) e o código de segurança para acesso ao atendimento 
telefónico da Segurança Social. 



Em caso de cancelamento informe a Segurança Social através do mesmo 
canal pelo qual efetuou a marcação. Desta forma é possível a prestação de um 
serviço eficaz para si e para todos os cidadãos. 

Atenção! 

Quando se dirigir ao balcão da Segurança Social para o qual fez a sua 
marcação, não se esqueça de que há algumas regras a respeitar, 
nomeadamente o uso obrigatório de máscara, a correta higienização das mãos e 
o cumprimento do distanciamento social. 
 

OUTRAS FORMAS DE CONTACTAR A 
SEGURANÇA SOCIAL 

Durante a atual situação pandémica tente, sempre que possível, entrar em 
contacto com a Segurança Social através dos canais não presenciais. Além da 
linha de apoio, encontra várias alternativas ao seu dispor. 

Site da Segurança Social - http://www.seg-social.pt/ 

Antes de ligar, consulte os Guias Práticos sobre os produtos e serviços da 
Segurança Social com informação sobre os direitos e deveres dos cidadãos e 
das empresas. Pode ser que sua dúvida ou dúvidas estejam lá esclarecidas e, 
nesse caso, poupa tempo e dinheiro em deslocações ou telefonemas. 

Segurança Social Direta  - https://app.seg-social.pt/  

Para aceder à Segurança Social Direta precisa do Número de Identificação da 
Segurança Social e da senha de acesso. 

Pode obter a senha de acesso na hora clicando em ‘Efetuar Registo’, caso o seu 
endereço de e-mail ou número de telemóvel estejam atualizados na Segurança 
Social. 

Em substituição da senha de acesso pode usar a Chave Móvel Digital, em 
‘Autentique-se aqui’. 

Na Segurança Social Direta estão disponíveis diversos serviços da competência 
da Segurança Social. 

Por e-mail 

Pode ainda contactar a Segurança Social por e-mail, para os seguintes 
endereços eletrónicos:  

https://www.e-konomista.pt/usar-mascara-na-rua/
https://www.e-konomista.pt/servicos-publicos-canais-a-distancia/
http://www.seg-social.pt/
http://www.seg-social.pt/guias-praticos
https://app.seg-social.pt/


ISSA@seg-social.pt ou ISSAContingencia@seg-social.pt 

 
 

mailto:ISSA@seg-social.pt
mailto:ISSAContingencia@seg-social.pt

