
 Plataforma eContas | Nota técnica Nº 4 

12 | abr | 2022 

 

© Tribunal de Contas |  DSTI, 2022  Plataforma eContas  - 1-  

Credencias de acesso da Plataforma eContas 
 
 
O acesso à Plataforma necessita de 3 dados de preenchimento obrigatórios: o NIPC da entidade, a identificação do 
utilizador e uma palavra-chave (password). Caso o utilizador pretende alterar as credencias ou recuperar uma palavra 
passe, existem vários procedimentos que interessa esclarecer. Em nenhuma situação o TC envia palavras-chave por 
email. 
 

Recuperar as credencias de acesso 

 
A “Recuperação de credenciais de acesso” pode ser feita a partir da lista de utilizadores em “Opções | Definição 

das credencias de acesso (Email)” ou a partir da página de autenticação em “Esqueci-me da Palavra Chave” ou 

solicitar ao TC que inicie o processo de recuperação que se traduz no envio de um email com um URL. 
 

  

 
Ambas as opções apresentam uma nova página onde é necessário introduzir o NIPC, Identificação e email do utilizador. 
 

 
 
 
  

http://portalecontas.tcontas.pt/pages/CredentialsRequest.aspx


 Plataforma eContas | Nota técnica Nº 4 

12 | abr | 2022 

 

© Tribunal de Contas |  DSTI, 2022  Plataforma eContas  - 2-  

Após a confirmação é enviado um email ao utilizador com as instruções a seguir. 
 
 

Tribunal de Contas - Definição de credencias 

 

Foi feito um pedido de criação de credencias da conta do utilizador através da Plataforma EContas. Para continuar, abra 

o URL a seguir indicado e defina as credenciais.  

NIPC:  50xxxxxxx 

Entidade:  Município de xxxxxxxx  

Identificação (login): Yyyyyyyyy 

E-mail: aaa@bbbb.pt 

Prima aqui para continuar  

URL: http://portalecontas.tcontas.pt/pages/Credentials.aspx?act=reset&id=FTxMiUMwXxtoX3kvjNIbAYm4LQiZ 

 

 
O URL no email redireciona para uma página onde o utilizador deve definir as credencias. 

 

 

 
  

http://portalecontas.tcontas.pt/pages/Credentials.aspx?act=reset&id=FTxMiUMwXxtoX3kvjNIbAYm4LQiZ
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Alterar a palavra passe 

 
Esta opção, quando disponível, permite alterar de imediato as credencias. Neste caso implica a introdução 
das credencias antigas. Está disponível nas opções contextuais do utilizador, na página de Login ou no 
menu Geral | Pedido de Registos | Definir credencias de acesso. 

 
 

 
 

 

 
 


