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1 Introdução 

O presente documento explica como utilizar o sistema de Informação do Mercado Interno 
(IMI) para o intercâmbio de pedidos de informação entre duas entidades competentes. 

1.1 O sistema IMI 

O sistema de Informação do Mercado Interno (IMI) é uma ferramenta multilingue de 
intercâmbio seguro de informações em linha. Foi criado para facilitar a troca de 
informações entre as administrações públicas de todo o EEE e as instituições e 
organismos europeus envolvidos na aplicação prática do direito da UE. 

Para mais informações sobre a terminologia e a utilização do sistema IMI (início de sessão, 
pesquisa, tradução e funcionalidades de geração de relatórios, assistência, etc.), consulte 
o Guia do utilizador do IMI, disponível no sítio Web do IMI: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/. 

1.2 Base jurídica 

O artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1024/2012 (Regulamento IMI) prevê que o 

IMI seja utilizado para o intercâmbio de informações, incluindo dados pessoais, entre os 

intervenientes no IMI, e para o tratamento dessas informações para efeitos da 

cooperação administrativa: 

a) Necessária nos termos dos atos 

enumerados no anexo; 

b) Efetuada no quadro de um projeto-piloto realizado 

nos termos do artigo 4.º.  

 

Para tal, o IMI prevê:  

 séries de perguntas e respostas predefinidas traduzidas, baseadas na legislação 

da UE; 

 a possibilidade de anexar documentos e de acompanhar pedidos de informação 

pendentes. 

  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
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1.3 Fluxo de trabalho (principais etapas) 
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2 Criação e envio de um pedido 

2.1 Preparar um projeto de pedido 

1. Na secção do Menu do lado esquerdo do ecrã, clique em PEDIDOS (novo)Criar 

pedido.  

Podem ser apresentados vários formulários de pedido, dependendo dos seus direitos 

de acesso. Selecione o que for pertinente para o domínio de intervenção em causa 

(p. ex. Direitos dos doentes, Qualificações profissionais, etc.). 

2. Pode iniciar a criação do pedido no separador Resumo do pedido. 

 

Tal como todos os intercâmbios do IMI, os pedidos são introduzidos e 

exibidos numa série de separadores ou ecrãs.  

Todos os campos obrigatórios dos formulários são assinalados por 

asteriscos: 

 Os campos assinalados por um asterisco vermelho (*) têm de ser 

preenchidos antes de poder avançar para o separador seguinte e guardar 

o projeto. 

 Alguns campos são assinalados por um asterisco cor de laranja (*). Caso 

não preencha esses campos, poderá guardar o projeto e terminá-lo mais 

tarde, mas não poderá enviá-lo. 

Para além das informações específicas do formulário terá sempre de facultar os 

seguintes dados: 

 Selecione o Destinatário do pedido. Clique na função de «pesquisa» e introduza 

os critérios de pesquisa: selecione o país para onde o pedido deve ser enviado e 

especifique quaisquer outros critérios conhecidos, tal como parte do nome ou da 

cidade. O sistema apresenta todas as entidades que correspondam aos critérios 

especificados e que tenham acesso ao módulo relacionado com o formulário de 

pedido de informação em questão.  

o Para visualizar os dados de uma entidade específica listada nos resultados 

de pesquisa, clique duas vezes na linha relevante e abrir-se-á um novo 

separador no IMI a exibir os dados completos da entidade. Posteriormente 

pode inspecionar os dados para determinar se realmente esta entidade é 

a adequada para responder ao seu pedido. 

o Para confirmar a seleção do destinatário, clique em Selecionar acima da 

lista. 

 Defina um prazo para o pedido introduzindo o número de dias de calendário 

em que a resposta é necessária. Note que, ao aceitar o pedido, a entidade 

respondente poderá introduzir o número de dias de calendário em que espera dar 

uma resposta. O número de dias indicado pela entidade respondente determina o 

eventual prazo para o pedido.  

3. A barra de ferramentas no canto superior direito da página irá guiar o utilizador na 

criação de um pedido. Clique em Seguinte para avançar para o separador seguinte. 
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4. Indique, no mínimo, as informações obrigatórias assinaladas por um asterisco 

vermelho nos separadores seguintes. 

As informações exigidas para concluir o projeto variam em função do tipo específico 

de pedido de informação. 

Regra geral, em primeiro lugar tem de facultar dados sobre o objeto do pedido, 

nomeadamente um profissional, um prestador de serviços ou outra entidade. Em 

seguida, seleciona as perguntas relacionadas com o objeto do pedido.  

 

o Dependendo do domínio de intervenção, poderá ter de selecionar o tipo 
de pedido. 

o Quando um tipo de pedido permite múltiplas perguntas, estas são 
apresentadas numa grelha/painel. Se estiver disponível um leque muito 
amplo de perguntas, estão são agrupadas em categorias e apresentadas 
em vários separadores.  

o Algumas perguntas exigem informações mais pormenorizadas 
(p. ex. uma profissão). Depois de selecionar uma pergunta da lista, 
verifique a parte inferior do painel para ver se a pergunta em questão 
exige informações adicionais. 

o Cada separador de pedido/pergunta permite-lhe incluir anexos e 
informações adicionais relacionados com as perguntas selecionadas 
(ou seja, relativos ao conteúdo do separador). 

 

Se tentar avançar para o separador seguinte sem fornecer as informações obrigatórias 

ou se as informações não forem aprovadas nas verificações de validação, serão 

exibidas mensagens de erro num painel no canto superior esquerdo do ecrã e os 

campos com erro serão destacados a vermelho. É possível fechar a lista de erros se 

estes ocultarem a visualização do ecrã e voltar a abri-la passando com o rato sobre o 

sinal de alerta . 

5. Depois de introduzir todas as informações obrigatórias em todos os separadores, 

clique em Criar na barra de ferramentas. O seu pedido está agora guardado como 

Projeto. 

Se não tiver preenchido todos os campos assinalados por um asterisco (*) cor de 

laranja e tentar guardar o projeto «incompleto» (ou seja, se clicar em Criar), receberá 

uma mensagem de aviso. Na janela de pop-up, clique em Sim para guardar o projeto 

incompleto ou em Não se quiser completar alguns dos campos destacados antes de 

guardar.  

2.2 Finalizar um projeto de pedido  

Ainda pode editar todas as informações guardadas no projeto de pedido. As ações 

possíveis neste estado incluem: 

 Eliminar projeto, que eliminará permanentemente o seu pedido da base de 

dados do IMI; 
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 Editar, que permite navegar por todos os separadores do pedido e modificar ou 

acrescentar dados. Nos pedidos que contenham listas de perguntas, é possível 

selecionar perguntas adicionais e eliminar perguntas previamente selecionadas.  

 Adicionar mais documentos comprovativos ao seu pedido e adicionar uma 

mensagem dirigida à entidade  respondente no separador Mensagens e anexos.  

 

Uma vez guardado um pedido, é apresentada uma faixa no primeiro 

separador com informações essenciais, como o número do pedido, o seu 

estado e as entidades requerente e respondente. 

Estão igualmente disponíveis mais informações sobre o pedido no separador 

Dados de gestão, que só aparece após a criação do projeto de pedido. Este 

inclui as seguintes informações: 

o Número de entrada: um número que serve para identificar de modo 
único o pedido no sistema (p. ex. 63351). 

o Estado: o estado atual do pedido (p. ex. Projeto). 
o Histórico: lista de ações tomadas em relação ao pedido indicando o 

utilizador, a hora e a data. 
o Entidade  requerente e respondente: dados das entidades envolvidas 

no intercâmbio de informação. 
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2.3 Enviar o pedido 

Assim que tiver finalizado o pedido, clique em Enviar na barra de ferramentas. Clique em 

Sim para confirmar que o pretende enviar. 

Não poderá enviar o seu pedido se este ainda estiver incompleto, isto é, se nem todos os 

campos assinalados por um asterisco cor de laranja estiverem preenchidos. Se tentar 

enviar um pedido incompleto, receberá uma mensagem de erro e o sistema destacará os 

campos com informações em falta. Neste caso, terá primeiro de editar o seu pedido e 

indicar as informações em falta. 

O estado do pedido é agora A aguardar aceitação. Isto significa que cabe à entidade 

respondente selecionada adotar a ação seguinte: ou reenviar o pedido para outra 

entidade competente do mesmo Estado-Membro, ou aceitá-lo e dar uma resposta. 

 Se a sua entidade estiver associada a mais do que um coordenador, será convidado 

a selecionar o coordenador relevante a partir de uma lista.  

 Caso os pedidos da sua entidade estejam sujeitos a aprovação pelo coordenador, 

este último será notificado por correio eletrónico sobre a necessidade de aprovar 

o pedido, antes de este ser enviado ao destinatário. 

 Se os pedidos da sua entidade não estiverem sujeitos à aprovação de um 

coordenador, será imediatamente enviada uma mensagem de correio eletrónico 

à entidade respondente selecionada, informando-a de que recebeu um novo 

pedido. 

2.4 Modificar ou retirar um pedido 

Assim que tiver enviado o pedido, deixa de ser possível eliminá-lo. É possível, no entanto, 

fornecer informações adicionais através do separador Mensagens e anexos. Se o pedido 

tiver erros graves ou se já não forem precisas as informações solicitadas, é possível retirar 

o pedido clicando em Retirar na barra de ferramentas. Ao retirar o pedido, é necessário 

apresentar uma justificação. 
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3 Tratamento de pedidos recebidos 

3.1 Abrir um pedido recebido 

Existem quatro formas de abrir os pedidos recebidos: 

 Clique no Painel e, em seguida, em Pedidos a aceitar. Selecione uma entrada na lista 

de resultados de pesquisa. 

 Na secção do Menu do lado esquerdo do ecrã, clique em PEDIDOS 

(novo)Pesquisar por formulário.  

Podem ser apresentados vários formulários de pedido, dependendo dos seus direitos 

de acesso. Selecione o que for pertinente para o domínio de intervenção em causa 

(p. ex. Direitos dos doentes, Qualificações profissionais, etc.). 

Aqui, pode refinar os critérios de pesquisa para incluir os pedidos com estado 

A aguardar aceitação, que serão apresentados depois de clicar em «Pesquisar» na 

barra de ferramentas à direita. 

 Na secção do Menu do lado esquerdo do ecrã, clique em PEDIDOS 

(novo)Pesquisar todos os formulários.  

Utilize esta opção apenas para pesquisas simples, por exemplo para pesquisar um 

pedido com base no número de entrada IMI ou na data de envio. 

 Clique na hiperligação para a entrada incluída na notificação que receber na sua caixa 

de correio funcional de cada vez que for enviado um pedido para a sua entidade. 

Quando abrir o pedido, será encaminhado para o separador Resumo do pedido.  

Não é possível visualizar os dados pessoais nem abrir os anexos antes de se aceitar um 

pedido. Este procedimento ajuda a garantir que os dados pessoais apenas são partilhados 

em caso de necessidade. 

3.2 Aceitar um pedido 

Se o utilizador for a entidade responsável pela tramitação do pedido, clique em Aceitar 

na barra de ferramentas. 

Na aceitação de um pedido, é-lhe solicitado que introduza o número de dias de 

calendário em que prevê responder ao pedido. Para isso, é necessário ter em conta o 

número de dias que a entidade remetente indicou para obter uma resposta, bem como o 

tempo decorrido desde que o pedido foi enviado. O número máximo de dias permitido 

varia em função do tipo de pedido de informação. 

O número de dias de calendário em que prevê responder irá determinar o prazo do 

pedido. 

Clique novamente em Aceitar na barra de ferramentas para prosseguir. 

 

Só depois de aceitar um pedido é que todos os dados pessoais anteriormente 

ocultados por asteriscos serão revelados e que poderá descarregar quaisquer 

anexos. (Antes de aceitar um pedido, não pode descarregar nem abrir anexos.) 
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3.3 Reenviar um pedido 

Se for evidente que um pedido não se insere no âmbito de competências da sua entidade, 

deve «Reenviar» o mesmo para a entidade adequada no seu Estado‑Membro sem 

demora. Se a entidade relevante não estiver registada no IMI, reenvie o pedido para um 

coordenador que deve contactar e registar a entidade relevante.   

Também é possível reenviar um pedido após a sua aceitação. Se o fizer, quaisquer projetos 

de resposta ou comentários que tenha introduzido irão perder-se. 

No reenvio, será necessário apresentar uma justificação. Assim que tenha reenviado um 

pedido, deixa de ter qualquer acesso ao mesmo. A entidade requerente será informada 

por correio eletrónico de que o pedido será tratado por uma segunda entidade a partir 

desse momento.  

Para o efeito: 

1. Quando visualizar o pedido, clique em Reenviar na barra de ferramentas; 

2. Será apresentada a janela «Pedir reencaminhamento». Aqui, tem de pesquisar a 

entidade para a qual o pedido será reenviado. Clique em Pesquisar no canto superior 

direito; 

3. No Painel de pesquisa de entidades, defina quaisquer critérios de pesquisa (se 

existirem) e clique em Pesquisar; 

4. Selecione a entidade e, em seguida, clique em Selecionar acima da lista; 

5. Utilize a caixa Justificação para explicar resumidamente a razão para o reenvio do 

pedido; 

6. Clique em Confirmar no canto superior direito. 

 

Se receber um pedido, pode querer verificar os documentos anexados ao 

mesmo antes de decidir se o pedido deve ou não ser reenviado. Isto significa 

que terá de aceitar o pedido antes de o reenviar. Para o efeito: 

 Siga os passos indicados no capítulo «Aceitar um pedido». 

 Descarregue, abra e avalie os documentos anexados. Se decidir reenviar o 

pedido, siga os passos 1 a 6 acima. 

3.4 Dividir o pedido 

Na qualidade de destinatário, pode dividir os pedidos que incluem múltiplas perguntas 

nas chamadas grelhas/tabelas de seleção de perguntas. Caso apenas consiga responder a 

algumas perguntas num pedido, deve obter as informações solicitadas através da 

entidade  relevante no seu Estado‑Membro, ou Dividir o pedido e enviar as perguntas 

relevantes a outra entidade. 

A entidade requerente será informada por correio eletrónico de que o seu pedido foi 

dividido e que, a partir desse momento, algumas das perguntas serão tratadas por uma 

segunda entidade. 

Pode também considerar dividir um pedido em perguntas às quais seja capaz de 

responder rapidamente e perguntas que demorarão mais tempo a responder, 

selecionando a sua própria entidade como entidade respondente para estas últimas. 
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Deste modo, poderá responder imediatamente a algumas perguntas e demorar mais 

tempo com aquelas que vão exigir mais esforços. 

 

 Também é possível reenviar ou dividir pedidos após a sua aceitação. Pode 

concluir, apenas depois de abrir um anexo, que o pedido ou uma parte do 

mesmo deve ser tratado por outra entidade.  

 É obrigatório prestar as informações solicitadas: caso apenas consiga 

responder a algumas perguntas num pedido, deve obter as informações 

solicitadas através da entidade relevante no seu Estado‑Membro, ou 

dividir o pedido e enviar as perguntas relevantes a outra entidade ou a um 

coordenador. 

3.5 Responder a um pedido 

Depois de aceitar um pedido, poderá ver todos os dados e documentos relacionados com 

o mesmo. As perguntas podem ser apresentadas em mais do que um separador, consoante 

o formulário em causa.  

Quando estiver pronto para responder a um pedido, clique em Editar resposta. 

1. Responda às perguntas. 

As perguntas a responder variam em função do tipo específico de pedido. Terá de 

responder a todas as perguntas do pedido. Para alguns tipos de pedidos, como as 

qualificações profissionais, as perguntas podem ser apresentadas em vários 

separadores.  

Para responder a uma pergunta, clique na pergunta e será exibido um painel a seguir 

à lista de perguntas. Aqui, verá novamente o texto da pergunta, juntamente com os 

campos de resposta disponíveis. Dependendo da pergunta, poderá selecionar uma das 

respostas da lista de respostas predefinidas ou responder em texto livre. Algumas 

respostas podem dar origem a perguntas ou campos de resposta adicionais. (Por 

exemplo, se indicar que não estão disponíveis informações, será convidado a dar uma 

explicação.) Se a sua resposta gerar novas perguntas, terá de responder a todas essas 

perguntas.  Pode também complementar as respostas com mais informações e anexos 

na secção abaixo das perguntas e respostas, no fundo do separador. 

2. Quando tiver respondido a todas as respostas, clique em Guardar na barra de 

ferramentas.  

Se tentar «Guardar» o pedido sem responder a todas as perguntas, poderão ser 

apresentadas mensagens de erro num painel no canto superior esquerdo do ecrã e os 

separadores e as perguntas sem resposta serão destacados a cor de laranja. Pode 

optar por ignorar as mensagens de erro e, clicando em Sim na janela de pop-up, 

guardar o pedido com apenas algumas das perguntas respondidas. Não poderá enviar 

o seu pedido antes de ter respondido a todas as perguntas. 

3. Por último, clique em Enviar resposta.  

Se tentar Enviar a resposta sem responder a todas as perguntas, serão apresentadas 

mensagens de erro num painel no canto superior esquerdo do ecrã e os separadores 

e as perguntas sem resposta serão destacados a vermelho. Não poderá enviar o seu 
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pedido antes de ter respondido a todas as perguntas. Neste caso, tome nota das 

perguntas às quais não respondeu, clique em Editar resposta e dê as respostas em 

falta. 

Uma vez enviada a resposta, a entidade requerente poderá ver as suas respostas. 

O estado do pedido é agora Resposta enviada - aguarda encerramento do processo. 

Isto significa que cabe agora à entidade requerente aceitar a resposta e encerrar o pedido 

ou solicitar esclarecimentos. 

  



Solicitação e fornecimento de esclarecimentos 

Pedidos de informação – Guia do utilizador 13 
 

4 Solicitação e fornecimento de esclarecimentos 

4.1 Solicitar esclarecimentos sobre a resposta 

Se, após ter examinado a resposta a um pedido, necessitar de alguns esclarecimentos 
relativamente às respostas recebidas, pode enviar à entidade respondente um pedido de 
mais informações. Para o efeito: 

1. Quando visualizar o pedido, clique em Solicitar esclarecimentos na barra de 

ferramentas; 

2. No campo Justificação, solicite o esclarecimento e indique a que pergunta diz 

respeito. Clique em Confirmar. 

4.2 Responder a um pedido de esclarecimentos 

Quando recebe um pedido de esclarecimentos, a entidade  respondente é notificada por 

correio eletrónico com uma hiperligação para a entrada em questão. O pedido de 

esclarecimentos também será apresentado no Painel do utilizador sob Pedidos a 

responder. 

Ao abrir o pedido na qualidade de entidade respondente, tem de consultar os 

esclarecimentos solicitados em «Últimas ações tomadas» no primeiro separador do 

pedido. Clique na linha «Solicitar esclarecimentos» e o painel abaixo irá indicar o 

remetente e as informações do esclarecimento solicitado.  

Pode prestar os esclarecimentos solicitados complementando a sua resposta anterior de 

duas formas: 

 Clicando em Editar resposta e atualizando as suas respostas anteriores mediante 

a inclusão de mais informações na última secção dos separadores 

pedido/pergunta. 

 Adicionando uma mensagem ou anexo ao pedido no separador Mensagens e 

anexos.  

Depois de fornecidos os esclarecimentos necessários, clique em Enviar resposta na barra 

de ferramentas. 
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5 Aceitação da resposta e encerramento do pedido 

Enquanto remetente de um pedido, será informado por correio eletrónico quando uma 

resposta tiver sido dada pela entidade respondente. Será enviada também uma cópia da 

mensagem para o endereço eletrónico funcional registado para a sua entidade para o 

módulo em causa.  

Deve verificar a resposta e quaisquer observações e mensagens em texto livre 

acrescentadas pela entidade respondente. A resposta também pode conter novos anexos.  

Uma vez examinada a resposta a um pedido, se a mesma for satisfatória, deve aceitá-la 

sem demora. 

Para o efeito: 

1. Aceda aos Pedidos a encerrar a partir do Painel; 

2. Selecione a entrada que pretende encerrar a partir da lista de resultados de pesquisa; 

3. Quando visualizar o pedido, clique em Aceitar resposta na barra de ferramentas. 

O estado do pedido é agora Encerrado. 
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6 Outras funções gerais para pedidos 

6.1 Trocar informações sobre um pedido em aberto: mensagens e anexos 

Os pedidos de informação têm um separador Mensagens e anexos, que permite à 

entidade requerente e à entidade respondente adicionar mensagens e documentos 

comprovativos (anexos) aos pedidos. As mensagens e documentos só podem ser 

adicionados quando o pedido está em aberto (ou seja, em qualquer momento até que o 

pedido seja encerrado).  

As mensagens constituem um meio de comunicação útil entre as duas entidades em 

questão. Assim que adicionar uma mensagem ao pedido, o utilizador na outra entidade é 

notificado por correio eletrónico. Por exemplo, a entidade remetente pode enviar uma 

mensagem a perguntar pelo progresso do pedido. Ao adicionar uma mensagem, tem de 

selecionar o tipo de mensagem numa lista predefinida e, em seguida, introduzir a sua 

mensagem no campo de texto livre. 

Os documentos comprovativos também podem ser acrescentados em qualquer momento 

e por qualquer uma das duas entidades em causa: ao adicionar um documento, clique em 

Carregar ficheiro e, no painel «Inserir anexo»: 

 Introduza um nome significativo que indique qual o conteúdo do documento. 
Utilize a lista pendente de línguas para selecionar em que língua está o nome.  

 Selecione a língua correta para o documento (ficheiro), nomeadamente a 
língua utilizada no documento. Esta pode ser diferente da língua utilizada no 
nome. 

 O tamanho dos documentos não pode exceder os 20 MB e alguns tipos de 
ficheiros, como ficheiros executáveis, não podem ser carregados. 

6.2 Utilizar a tradução automática nas informações de texto livre 

Quaisquer informações disponibilizadas como texto livre são exibidas em balões de 
discurso à direita. Este texto pode ser automaticamente traduzido por um serviço 
conectado ao IMI (eTranslation). 

Para traduzir campos de texto livre específicos, clique nos balões de discurso junto ao 
texto e selecione a língua de tradução desejada. 

Também é possível traduzir todo o texto de um pedido num só passo através da função 
Traduzir tudo na barra de ferramentas, que traduzirá todo o texto livre para a língua em 
que está a utilizar o IMI (ou seja, a língua de sessão exibida no canto superior direito do 
ecrã).   

As traduções são normalmente exibidas em poucos instantes, mas pode haver um atraso, 
dependendo da extensão do texto original e do número de campos a traduzir. 

6.3 Imprimir um intercâmbio de informação 

As informações completas de um pedido podem ser extraídas para um documento PDF, 
com ou sem uma assinatura digital e em qualquer uma das 22 línguas disponibilizadas 
pelo IMI. Se não tiver acesso para visualizar os dados pessoais num pedido, o PDF irá 
mostrar asteriscos em substituição de quaisquer dados pessoais da mesma forma como 
exibido no ecrã.   
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Os PDF gerados são armazenados na opção de menu «Os meus relatórios» durante 
30 dias. 

6.4 Reutilizar dados de um pedido enviado anteriormente 

A função Reutilizar os dados permite-lhe utilizar os conteúdos de um pedido de 

informação preexistente para criar um novo pedido para o mesmo módulo ou área 

jurídica. Em alguns formulários, esta função também lhe permite reutilizar os dados 

noutra área jurídica. Por exemplo, a partir de um pedido de Qualificações profissionais, 

pode criar um pedido na área dos Direitos dos doentes, e vice-versa. 

Os elementos comuns dos dois formulários são copiados para o novo formulário e 

quaisquer dados copiados podem ser modificados.  

Para o efeito: 

1. Abra o pedido de informação que pretende utilizar como base para o novo pedido de 

informação; 

2. Clique em Reutilizar os dados na barra de ferramentas; 

3. Pode iniciar a criação deste novo pedido no separador Resumo do pedido, com 

alguns campos já preenchidos com as informações do pedido original. Pode proceder 

seguindo as instruções da secção 2.1, passo 2. 
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7 Recursos 

SÍTIO WEB DO IMI: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/   

COORDENADORES NACIONAIS DO IMI E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NACIONAIS: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_pt.htm 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_pt.htm

