
Apoio na emissão de 
Número de Identificação Fiscal - NIF
para a comunidade internacional do 
Técnico Lisboa

5º ENCONTRO ObservIST
Observatório de Boas Práticas do IST



Necessidade

Crescimento da 
comunidade 

internacional do IST.

Dificuldade em obtenção do 
Número de Identificação Fiscal 
- NIF. Necessário para diversos 

fins: e assinatura de contrato de 
trabalho / bolsa, abertura de 

conta bancária, etc.

Nem todas as Repartições das 
Finanças providenciam este 

serviço. Discrepância de 
informação entre repartições. 
Necessidade de representante 

fiscal.
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O Admissions  Office (AAI) + Autoridade Tributária + Assessoria Jurídica 
do Técnico Lisboa, criaram um mecanismo para facilitar, o processo de 

pedido do NIF destinado a toda comunidade do Técnico Lisboa.  

Solução

Realizado pela pela 1º vez no
1º semestre de 2021/2022.

Realização: 1 vez por semestre, 
sempre no início do semestre.
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Estrutura
Toda a estrutura foi  executada pelo Admissions Office.
Através das seguintes ações:

Divulgação da ação entre todos os 
departamentos, estruturas 

transversais, Unidades de Ensino e 
Investigação próprias e associados.

Identificação dos 
estudantes, investigadores, 

docentes, colaboradores 
que necessitam do NIF.

Apoiar os estudantes, investigadores,
docentes, colaboradores na 

preparação da documentação para 
obtenção do NIF.

Elaboração da 
documentação 

para a Autoridade  
Tributária.

1.

2.

3.

4.
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Estrutura
Toda a estrutura foi  executada pelo Admissions Office.
Através das seguintes ações:

Com os documentos assinados é 
recolhida a assinatura do Presidente 
do Técnico Lisboa, que representará 
legalmente os alunos em nome do 

Técnico Lisboa.

Entrega em mãos dos 
processos à Autoridade 

Tributária.

Após concluído é realizada 
a entrega do documento 

aos interessados em mão e 
dos documentos originais.

Agendamento para 
reconhecimento das 
assinaturas junto da 

Advogada com adenda 
para o Técnico Lisboa.

5.

6.

7.

8.
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Conclusões

Através desta prática já foram obtidos 37 Número de Identificação Fiscal - NIF.

Resolução burocrática da questão para a comunidade internacionais que 
não possui conhecimento dos trâmites legais ao chegarem a Portugal.

Acolhimento do Técnico Lisboa é imprescindível e crucial na atração e 
recrutamento de Estudantes Internacionais Regulares.

Ação integrativa com todos os Departamentos e Estruturas Transversais 
para o auxílio à toda comunidade do Técnico Lisboa. 
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Obrigada pela vossa 
disponibilidade.

Admissions Office - Área de Assuntos Internacionais


