
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
Consultar as suas facturas municipais
Descarregar diferentes formulários

•
•
•
•
•

Como 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:

Etapa n°1

Introduza o endereço: www.macommune.lu

Proceda à Criação da sua conta 

Etapa n°2

Ainda não está inscrito ?
1. Peça primeiro um TAN Card 
2. De seguida, crie a sua conta 

Conexão     Necessita de ajuda?

As minhas formali-
dades administrativas
Acesso aos serviços e às formalidades 
administrativas a qualquer momento.

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.

Rendez-vous sur



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:

22868

L L I L - L 9 9 1 - P S 8 P - 6 U K D

Syndicat Intercommunal de 
Gestion Informatique

B.P. 63 
L-5201 Sandweiler 
Tél.: 35 00 99 1 
Fax: 35 00 98 
www.sigi.lu

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.

Preencha os campos obrigatórios 
e clique em VALIDAR

Etapa n°5

Etapa n°6

Etapa n°7

As minhas Formalidades 
administrativas

Ma Commune 
num relance

As minhas Formalidades 
administrativas

Ma Commune 
num relance

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

Preencha os campos obrigatórios

Etapa n°3

Etapa n°4

  Endereço de correio eletrónico

           Confirmação do endereço  
                 de correio eletrónico

Introduza o endereço de correio eletrónico uma segunda vez para garantir a sua exatidão.   
Será enviado um e-mail de verificação para este endereço. 

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.   Como escolher uma palavra-passe segura     

           Confirmação da palavra-passe

  Município

    Matrícula (n.º de segurança social)

                         Telemóvel (opcional)
Introduza o número do seu telemóvel para beneficiar do serviço sms2citizen

                            Código de ativação

Este código foi-lhe enviado juntamente com o TAN Card –  Código perdido?

                    Caracteres do TAN Card

            Por motivos de segurança, escreva 
                              os caracteres seguintes
                        Alterar a imagem

     Assinale esta caixa se autoriza o MaCommune.lu a enviar-lhe notificações por correio 
eletrónico

Ao clicar no botão « Criar a sua conta », confirma que leu e aceita os termos das   
condições de utilização do MaCommune.lu

  Criar a sua conta

Se dispõe de um TAN Card, crie a sua conta macommune.lu e aceda 
imediatamente aos processos em linha do seu município.

Ainda não dispõe de um TAN Card ?
Peça primeiro um TAN Card antes de criar a sua conta

Crie a sua conta

As minhas Formalidades 
administrativas

Ma Commune 
num relance

Ainda não está 
inscrito?

As minhas Formalidades 
administrativas

Ma Commune 
num relance


