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pessoas singulares. 

exigência daqueles documentos por adquirentes 

Aduaneira e cria um incentivo de natureza fiscal à 

da sua comunicação à Autoridade Tributária e 

documentos com relevância fiscal, definindo a forma 

Medidas de controlo da emissão de faturas e outros 
 

 
 

25 de Setembro de 2012

do Registo Comercial, à Informação Empresarial  

Simplificada (I.E.S.) e ao valor do Registo da Pres-
tação de Contas

Alterações aos Atos de Registo Comercial, ao Código

Regula a certidão permanente de registos, documentos e a
certidão permanente do pacto social actualizado das Socie-
dades Comerciais.
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Legislação Incluída neste ficheiro: 
 
Resumo do Decreto-Lei n.º 209/2012, de 19 de setembro 
Altera o Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de 
dezembro, bem como legislação conexa com emolumentos e taxas. 

 
Portaria n.º 285/2012, de 20 de setembro 
Regula a certidão permanente de registos e de documentos e a certidão permanente do pacto social actualizado. 
 
Resumo da Portaria n.º 286/2012, de 20 de setembro 
Altera as Portarias n.os 1416-A/2006, de 19 de dezembro, 1594/2007, de 17 de dezembro, 622/2008, de 18 de julho, 
1513/2008, de 23 de dezembro, 1535/2008, de 30 de dezembro, 307/2009, de 25 de março, 696/2009, de 30 de 
junho, e 145/2010, de 10 de março. 
 
 

 

NOTAS: 
 
Estas alterações entram em vigor a 1 de Outubro de 2012 
 
Este ficheiro só se refere ao que diz respeito a alterações a actos empresariais e comerciais, não se referindo aos 
actos prediais, nem aos actos sobre automóveis, os quais também se encontram dentro destes diplomas. 
 
No Portal on-line do Boletim Empresarial, nos Assuntos Empresariais, encontrará um ficheiro com todos os 
Valores dos Registos Notariais. 
 
 

 
Neste ficheiro, para uma melhor compreensão, das alterações ocorridas, iremos apresentar, a informação da seguinte 
forma: 
 

 

 
Quadrado da Esquerda                                               Quadrado da Direita 
 

Diploma que ainda está em vigor 

Alterações que vão ser efectuadas aos 

Diplomas, por este Decreto-Lei n.º 

209/2012, de 19 de setembro (as quais 

vão entrar em vigor a 1 Outubro 2012) 
 
 

 

Decreto-Lei n.º 209/2012, de 19 de Setembro 
 

 
 

Alteração ao Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado  
 
Os artigos 2.º, 14.º, 15.º, 16.º-B, 18.º, 21.º, 22.º, 23.º, 25.º, 27.º, 27.º-A e 28.º do Regulamento Emolumentar 
dos Registos e do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro, passam a ter a 
seguinte redação:  
 



 

 

Actos de registo comercial 
 

 

Artigo 15.º 
Actos gratuitos 

 
1 - São gratuitos os seguintes actos: 
a) Averbamentos a que se refere o artigo 69.º, n.º 4, do 
Código do Registo Comercial;  
b) Averbamentos a que se referem o n.º 4 do artigo 65.º 
e o artigo 112.º do Código do Registo Comercial; 
c) Averbamentos de actualização dos registos por efeito 
da redenominação automática dos valores monetários.  
d) Inscrição de cancelamento da matrícula; 
e) Averbamento de declaração de perda do direito ao uso 
de firma ou denominação. 
f) Averbamentos de actualização da sede, de situação de 
estabelecimento principal e de outras inscrições, quanto 
à residência ou sede dos sujeitos que nelas figuram, 
quando a actualização respeite a alterações toponímicas 
não dependentes da vontade dos interessados;  
g) Os registos realizados oficiosamente nos termos do 
artigo 67.º-A do Código do Registo Comercial;  
h) O reconhecimento presencial das assinaturas no 
contrato de sociedade efectuado no momento do pedido 
de registo.  
 
2 - São ainda gratuitos os seguintes actos:  
a) Rectificação de actos de registo ou documentos, 
resultante de erro ou inexactidão proveniente de 
deficiência dos títulos emitidos pelos serviços dos 
registos e do notariado;  
b) Rectificação dos actos de registo de alteração de firma 
ou denominação efectuados na sequência da emissão de 
novo certificado de admissibilidade de firma ou 
denominação determinado por aprovação indevida dos 
serviços ou assim considerada por decisão judicial;  
c) Conferência de fotocópias, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 30/2000, de 13 de Março; 
d) Certidões, fotocópias e comunicações que decorram do 
cumprimento de obrigações legais e que não devam 
entrar em regra de custas. 
e) As certidões a entregar aos interessados na sequência 
da conclusão do procedimento previsto no regime 
especial de constituição imediata de sociedades. 
f) As certidões emitidas nos termos do n.º 6 do artigo 

75.º do Código do Registo Comercial; 
g) A certidão a entregar aos interessados na sequência 
da conclusão do procedimento especial de extinção 
imediata de entidades comerciais; 
h) Suprimento de deficiências nos actos de registo 
requeridos por via electrónica. 

Artigo 15.º 
[...] 

 
1 - ...  
a) ...  
b) ...  
c) ...  
d) ...  
e) ...  
f) ...  
g) ...  
h) (Revogada.)  
 
2 - ...  
a) ...  
b) ...  
c) ...  
d) ...  
e) (Revogada.)  
f) (Revogada.)  
g) (Revogada.)  
h) (Revogada.)  
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Registo comercial 
 

Artigo 22.º 
Emolumentos do registo comercial  

 
1 - Os emolumentos previstos neste artigo são devidos 
pelo pedido de registo e têm um valor único, incluindo os 
montantes relativos aos actos subsequentes de inscrição 
no ficheiro central de pessoas colectivas e de publicação 
obrigatória, bem como os montantes a pagar a título de 

emolumentos pessoais, quando estes sejam devidos.  
 
2 - Inscrições e averbamentos previstos no n.º 1 do 
artigo 69.º do Código do Registo Comercial:  
 
2.1 - Constituição de pessoas colectivas - (euro) 400; 
2.2 - Aumento de capital social - (euro) 200; - 
REVOGADO, pelo DL nº 8/2007, de 17 Janeiro 
2.3 - Redução do capital social - (euro) 200; - 
REVOGADO, pelo DL nº 8/2007, de 17 Janeiro 
2.4 - Alterações ao contrato de sociedade - (euro) 200;  
2.4.1 - Alterações com aumento ou redução de capital - 
(euro) 225;  
2.5 - Fusão ou cisão:  
2.5.1 - Pelo depósito do projecto de fusão ou cisão - 
(euro) 100;  
2.5.2 - Pela inscrição da fusão ou da cisão - (euro) 150;  
2.6 - Dissolução - (euro) 200; 
2.7 - Designação dos órgãos sociais, de liquidatários, de 
administradores de insolvência, revisor oficial de contas, 
nos termos do n.º 2 do artigo 262.º do Código das 
Sociedades Comerciais, e de gestores judiciais - (euro) 
175;  
2.8 - Registo de acções - (euro) 130; 
2.9 - Outras inscrições - (euro) 200; 
2.10 - Outras inscrições e averbamentos previstos no n.º 
1 do artigo 69.º do Código do Registo Comercial - (euro) 
200;  
2.11 - Abrangendo a inscrição mais de um facto, é 
devido o emolumento mais elevado de entre os previstos 
para os diversos factos a registar, acrescido de 50% do 
emolumento correspondente a cada um dos restantes 
factos. 
2.12 - Transformação - (euro) 225.  
 
3 - Registo efectuado por simples depósito, com 
excepção do registo de prestação de contas (euro) 100.  
 
4 - Averbamento a inscrição - (euro) 80;  
4.1 - (Revogado.)  
4.2 - (Revogado.)  
4.3 - (Revogado.)  
 
5 - Justificação: 
5.1 - Processo de justificação - (euro) 200; 

5.2 - Processo simplificado de justificação - (euro) 150. 
 
6 - Pela rectificação efectuada ao abrigo dos artigos 85.º 
e 86.º do Código do Registo Comercial são devidos os 
emolumentos correspondentes aos actos de registo 
realizados em consequência do mesmo, até ao limite de 
(euro) 250.  
6.1 - Pela rectificação efectuada fora dos casos previstos 
no número anterior, incluindo todos os actos de registo 
realizados em consequência da mesma - (euro) 250;  
6.2 - No caso de indeferimento liminar do pedido é 
devolvida a quantia cobrada, com excepção de valor igual 
ao da recusa;  
6.3 - Pela dedução de oposição - (euro) 100.  
 
7 - Procedimento administrativo de dissolução de 
entidades comerciais: 
7.1 - Pela tramitação e decisão do procedimento, 

Artigo 22.º  
[...]  

 
1 - ...  
 
2 - ...  
2.1 - Constituição de pessoas coletivas - (euro) 360;  
2.2 - ...  

2.3 - ...  
2.4 - ...  
2.4.1 - ...  
2.5 - ...  
2.5.1 - Pelo depósito do projeto de fusão ou cisão - 
(euro) 120;  
2.5.2 - Pela inscrição da fusão ou da cisão - (euro) 200;  
2.6 - ...  
2.7 - Designação ou recondução dos órgãos sociais, de 
liquidatários, de administradores de insolvência, revisor 
oficial de contas, nos termos do n.º 2 do artigo 262.º do 
Código das Sociedades Comerciais, e de gestores 
judiciais - (euro) 175;  
2.8 - ...  
2.9 - ...  
2.10 - ...  
2.11 - ...  
2.12 - ...  
 
3 - ...  
 
4 - ...  
4.1 - Pelo registo da cessação de funções de membros de 
órgãos sociais, de liquidatários, de administradores de 
insolvência, revisor oficial de contas, bem como de 
cessação de funções de administrador judicial e de 
administrador judicial provisório da insolvência - (euro) 
100;  
4.2 - ...  
4.3 - ...  
 
5 - ...  
5.1 - ...  
5.2 - ...  
 
6 - ...  
6.1 - ...  
6.2 - ...  
6.3 - ...  
 
7 - ...  
7.1 - ...  
7.2 - ...  
 
8 - ...  

8.1 - ...  
8.2 - ...  
 
9 - ...  
Pela decisão do procedimento, incluindo o registo - 
(euro) 300.  
 
10 - ...  
11 - ...  
12 - ...  
 
13 - ...  
13.1 - ...  
13.2 - ...  
13.3 - ...  
13.4 - ...  
13.4.1 - ...  
13.4.2 - ...  
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incluindo todos os registos - (euro) 350;  
7.2 - Se o procedimento for de instauração oficiosa, o 
emolumento previsto no número anterior é agravado em 
50%.  
 
8 - Procedimento administrativo de liquidação de 
entidades comerciais: 
8.1 - Pela tramitação e decisão do procedimento, 
incluindo todos os registos - (euro) 350;  
8.2 - Se o procedimento for de instauração oficiosa, o 
emolumento previsto no número anterior é agravado em 
50%.  
 
9 - Procedimento especial de extinção imediata de 
entidades comerciais: 
Pela decisão do procedimento, incluindo o registo - 
(euro) 250. 
 
10 - Pela urgência na feitura de cada registo é devido o 
valor do emolumento correspondente ao acto. 
 
11 - Pela desistência - (euro) 20.  
 
12 - Pela recusa, excepto no caso abrangido pelo n.º 6 
do artigo 52.º do Código do Registo Comercial - (euro) 
50.  
 
13 - Certidões, fotocópias, informações escritas e 
certificados:  
13.1 - Requisição e emissão de certidão negativa - (euro) 
20;  
13.2 - Requisição e emissão de certidão ou fotocópia de 
actos de registo - (euro) 30;  
13.3 - Pela confirmação do conteúdo da certidão ou 
fotocópia - (euro) 10; 
13.4 - Pela assinatura do serviço previsto no n.º 5 do 
artigo 75.º do Código do Registo Comercial:  
13.4.1 - Assinatura por um ano - (euro) 25;  

13.4.2 - Assinatura por dois anos - (euro) 40;  
13.4.3 - Assinatura por três anos - (euro) 60;  
13.4.4 - Assinatura por quatro anos - (euro) 70;  
13.5 - Requisição e emissão de certidão ou fotocópia de 
documentos - (euro) 30;  
13.6 - Requisição e emissão de certidão ou fotocópia do 
acto constitutivo e dos estatutos de associação 
constituída ao abrigo do regime de constituição imediata 
de associações - (euro) 15;  
13.7 - Informação dada por escrito ... 11 
13.8 - Fotocópia não certificada, por cada página - (euro) 
1; 
13.9 - O emolumento devido pelas certidões e fotocópias, 
quando cobrado no acto do pedido, é restituído no caso 
da recusa da sua emissão.  
 
14 - Nomeação de auditores e de revisores oficiais de 
contas, por cada nomeação ... 120 
 
15 - (Revogado.) 
 
16 - Procedimentos de destituição e de nomeação de 
liquidatários, requeridos ao abrigo dos n.os 3 e 4 do 
artigo 151.º do Código das Sociedades Comerciais - 
(euro) 150.  
 
17 - Pela emissão dos certificados previstos no artigo 
36.º-A ou no artigo 74.º-A do Código do Registo 
Comercial - (euro) 250.  
 
18 - Procedimento de notificação a que se refere o artigo 
36.º-B do Código do Registo Comercial - (euro) 150.  
 
19 - Pela solicitação do registo por depósito junto da 
conservatória, nos termos do artigo 29.º-A do Código do 
Registo Comercial - (euro) 150.  

13.4.3 - ...  
13.4.4 - ...  
13.5 - Requisição e emissão de certidão ou fotocópia de 
documentos, até 10 páginas - (euro) 30;  
13.5.1 - Por cada página a mais, (euro) 1, até ao limite 
de (euro) 150.  
 
14 - ...  
15 - ...  
16 - ...  
17 - ...  
18 - ...  
19 - ...  
20 - ...  
 
21 - Pelo suprimento oficioso de deficiências que ocorra 
no âmbito do artigo 52.º, n.os 2, 3, 5 ou 6, do Código do 
Registo Comercial - (euro) 30.  
 
22 - ...  
23 - ...  
24 - ...  
25 - (Revogado.)  
26 - ...  
 

4



 

 
20 - Pela oposição da sociedade ao registo por depósito a 
promover pela conservatória, nos termos do artigo 29.º-
A do Código do Registo Comercial - (euro) 150.  
 
21 - Pelo suprimento oficioso de deficiências que ocorra 
no âmbito do artigo 52.º, n.os 2, 3 ou 5, do Código do 
Registo Comercial - (euro) 30.  
 
22 - Os emolumentos pessoais eventualmente devidos 
pela prática de actos previstos neste artigo são pagos 
pelo Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. 
P.).  
 
23 - Constitui receita do IRN, I. P., o montante de (euro) 
75 por inscrição e (euro) 25 por averbamento ou 
depósito, a deduzir por cada acto aos emolumentos 
previstos neste artigo.  
 
24 - O facto de a taxa das publicações obrigatórias se 
encontrar incluída no valor dos emolumentos previstos 
neste artigo não prejudica o seu tratamento autónomo, 
designadamente no que respeita ao facto de constituírem 
receita do IRN, I. P.  
 
25 - Para fazer face ao encargo com a gestão dos 
sistemas informáticos necessários à sua disponibilização, 
constitui receita do Instituto das Tecnologias de 
Informação na Justiça (ITIJ) o montante de (euro) 5, a 
deduzir, por cada acto de registo requerido por via 
electrónica, aos emolumentos previstos neste artigo. 
 
26 - As taxas previstas no n.º 13 constituem receita do 
IRN, I. P.  

 
 

Registo Nacional de Pessoas Colectivas 
 

Artigo 23.º 
Emolumentos do Registo Nacional de Pessoas 

Colectivas 
 

1 - REVOGADO, pelo DL nº 122/2009, de 21 Maio 
 
2 - Certificados de admissibilidade de firma ou 
denominação:  
 
2.1 - Pelo pedido de emissão do certificado - (euro) 56.  
2.2 - Pela urgência na emissão de certificado de 
admissibilidade de firma ou denominação é devido o 
valor do emolumento correspondente ao acto;  
2.3 - Invalidação da emissão do certificado - (euro) 10;  
2.4 - A desistência do pedido de emissão do certificado 
não dá lugar à restituição dos emolumentos cobrados.  
2.5 - O indeferimento do pedido de emissão do 
certificado não dá lugar à restituição dos emolumentos 
cobrados.  
2.6 - No caso previsto no número anterior o emolumento 
pago pode ser transferido, uma única vez, para o novo 
pedido do mesmo requerente a apresentar no prazo 
máximo de 10 dias úteis.  
 
3 - Inscrição no ficheiro central de pessoas colectivas ... 
20 
3.1 - Identificação, para efeitos fiscais, de pessoas 
colectivas estrangeiras que não exerçam habitualmente 
actividade em Portugal ou o cancelamento dessa 
identificação - (euro) 50.  
 
4 - (Revogado.)  
 
5 - (Revogado.)  
 
6 - Registo de pessoas colectivas religiosas:  

Artigo 23.º  
[...]  

 
1 - ...  
 
2 - ...  
2.1 - Pelo pedido de emissão do certificado - (euro) 75;  
2.2 - ...  
2.3 - Invalidação da emissão do certificado - (euro) 15;  
2.4 - ...  
2.5 - ...  
2.6 - ...  
2.7 - Pela comunicação de nome comercial - (euro) 60.  
 
3 - Inscrição no ficheiro central de pessoas coletivas:  
3.1 - De entidades sujeitas a registo comercial - (euro) 
20;  
3.2 - De entidades não sujeitas a registo comercial, bem 
como de identificação, para efeitos fiscais, de pessoas 
coletivas estrangeiras que não exerçam habitualmente 
atividade em Portugal, sua alteração ou cancelamento - 
(euro) 50.  
 
4 - ...  
5 - ...  
 
6 - ...  
6.1 - ...  
6.2 - ...  
6.3 - ...  
6.4 - ...  
6.5 - ...  
6.6 - Aos emolumentos previstos nos números anteriores 
acresce o emolumento previsto no n.º 3.1, quando se 
mostre devido.  
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6.1 - Inscrição - (euro) 60;  
6.2 - Averbamento de cancelamento - (euro) 40;  
6.3 - Outros averbamentos à inscrição - (euro) 25;  
6.4 - Pela desistência do pedido de inscrição - (euro) 60;  
6.5 - Pela urgência na realização do registo de pessoa 
colectiva religiosa é devido o valor do emolumento 
correspondente ao acto.  
 
7 - Certidões e cópias de registo informático e de 
documentos:  
7.1 - Requisição e emissão de certidão ou cópia de 
registo informático e de documentos - (euro) 20;.  
7.2 - Emissão de certidão ou cópia de registo informático 
e de documentos quando requeridas por pessoas 
colectivas religiosas - (euro) 5.  
7.3 - (Revogado.)  
7.4 - (Revogado.)  
 
7.5 - Informação dada por escrito relativamente a 
registos e documentos - (euro) 11. 
 
8 - Acesso às bases de dados:  
8.1 - Acesso electrónico, cópias totais ou parciais e 
informação para fins de investigação estatística da base 
de dados do ficheiro central de pessoas colectivas (FCPC) 
e do registo de pessoas colectivas religiosas (RPCR).  
8.1.1 - Acesso online:  
8.1.1.1 - Acesso online à informação por um período 
mínimo de um ano, assinatura mensal - (euro) 250:  
8.1.1.2 - (Revogado.)  
8.1.1.3 - (Revogado.)  
8.1.1.4 - (Revogado.)  
8.2 - Cópia total em suporte electrónico da base de 
dados do FCPC ou do RPCR:  
8.2.1 - Pela cópia de cada - (euro) 5000;  
8.2.2 - Por cada actualização mensal de movimentos - 
(euro) 200;  
8.2.3 - Cópia parcial em suporte electrónico da base de 

dados do FCPC ou do RPCR:  
8.2.3.1 - Por cada 1000 registos ou fracção - (euro) 250;  
8.2.3.2 - (Revogado.)  
8.3 - Por cada cópia parcial em suporte de papel 
(conteúdo integral ou parcial do registo):  
8.3.1 - Até 1000 registos - (euro) 1000;  
8.3.2 - Por cada adicional de 1000 registos ou fracção - 
(euro) 250;  
8.4 - Por cada informação estatística disponível do FCPC 
ou do RPCR:  
8.4.1 - A nível nacional - (euro) 400;  
8.4.2 - A nível concelhio - (euro) 100;  
8.4.3 - O emolumento devido pela prestação de 
informação para fins de investigação científica ou de 
estatística que requeira um tratamento informático 
especial é o correspondente ao custo efectivo do serviço, 
acrescido de 10 % desse montante.  
 
9 - Os emolumentos previstos para o acesso electrónico a 
que se refere o número anterior constituem receita do 
IRN, I. P., e do ITIJ, I. P., na proporção de 85 % e 15 %, 
respectivamente.  
 
10 - Os emolumentos previstos para as cópias e 
informação em papel a que se refere o n.º 8 constituem 
receita do IRN, I. P.  

7 - ...  
 
8 - ...  
 
9 - Os emolumentos previstos nos n.os 8.1.1, 8.2 e 8.4.3 
constituem receita do IRN, I. P., e do IGFEJ, I. P., na 
proporção de 85 % e 15 %, respetivamente.  
 
10 - Os emolumentos previstos nos n.os 8.3, 8.4.1 e 
8.4.2 constituem receita do IRN, I. P.  
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Emolumentos diversos 
 

Artigo 27.º 
Emolumentos comuns 

 
1 - Serviço de telecópia: 
1.1 - Pela utilização do serviço de telecópia nos serviços 
dos registos e do notariado, para emissão de 
documentos, são cobrados os seguintes emolumentos:  
1.1.1 - REVOGADO, pelo DL nº 122/2009, de 21 Maio 
1.1.2 - Por qualquer outro documento que contenha até 
sete folhas, incluindo as do pedido e resposta e uma 
eventual folha de certificação ou encerramento:  
1.1.2.1 - No continente e Regiões Autónomas ... 5 
1.1.2.2 - Em relação aos serviços consulares portugueses 
na Europa ... 20 
1.1.2.3 - Em relação aos serviços consulares portugueses 
fora da Europa ... 50 
1.1.3 - Por cada folha a mais, nos casos previstos nos 
n.os 1.1.2.1 a 1.1.2.3 acrescem respectivamente (euro) 
0,50, (euro) 2,50 e (euro) 7,50.  
1.2 - O pedido a que se refere o n.º 1.1.2 pode substituir 
o modelo legal da requisição de certidão a que haja 
lugar, desde que dele constem os elementos nesta 
contidos.  
1.3 - Se o pedido não for satisfeito por culpa dos 
serviços, o utente é reembolsado das quantias entregues.  
 
2 - (Revogado.)  
 
3 - Regimes especiais de constituição imediata de 
sociedades e associações e de constituição online de 
sociedades:  
 
3.1 - Pela prática dos actos compreendidos no regime 
especial de constituição imediata de sociedades, com ou 
sem nomeação de órgãos sociais ou secretário da 
sociedade - (euro) 360. 
3.2 - Pela prática dos actos compreendidos no regime 
especial de constituição imediata de associações - (euro) 
250;  
3.3 - Os emolumentos previstos nos n.os 3.1 e 3.2 têm 
um valor único, incluem a aprovação de firma ou 
denominação no posto de atendimento e, no caso do n.º 
3.1, incluem o custo da publicação obrigatória e todos os 
actos de registo comercial, predial e de veículos a que 
deva haver lugar.  

3.4 - Do emolumento previsto no n.º 3.1, deduzido da 
taxa devida pela publicação a que se refere o n.º 3.3, 
pertencem dois terços à conservatória do registo 
comercial e um terço ao Registo Nacional de Pessoas 
Colectivas (RNPC).  
3.5 - Pela prática dos actos compreendidos no regime 
especial de constituição on-line de sociedades, com ou 
sem nomeação de órgãos sociais ou secretário da 
sociedade e com opção por pacto ou acto constitutivo de 
modelo aprovado - (euro) 360.  
3.6 - No caso de constituição on-line de sociedades, com 
ou sem nomeação de órgãos sociais ou secretário da 
sociedade e com opção por pacto ou acto constitutivo 
elaborado pelos interessados - (euro) 380. 
3.7 - Os emolumentos previstos nos n.os 3.5 e 3.6 têm 
um valor único e incluem a verificação da admissibilidade 
e aprovação de firma e ainda o custo da publicação 
obrigatória do registo.  
 
4 - Impugnação das decisões: 
4.1 - Por cada processo de recurso hierárquico ... 150 
4.2 - Em caso de procedência do recurso haverá lugar à 
devolução do respectivo preparo.  
4.3 - Havendo provimento parcial, o emolumento do n.º 
4.1 é reduzido a metade. 
 
5 - Por cada certificado emitido nos termos do artigo 

Artigo 27.º  
[...]  

 
1 - ...  
2 - ...  
 
3 - ...  
3.1 - ...  
3.2 - Pela prática dos atos compreendidos no regime 
especial de constituição imediata de associações - (euro) 
300;  
3.3 - Os emolumentos previstos nos n.os 3.1 e 3.2 têm 
um valor único, incluem a aprovação de firma ou 
denominação no posto de atendimento e, no caso do n.º 
3.1, incluem o custo da publicação obrigatória e dos atos 
de registo comercial correspondentes à constituição da 
sociedade e de designação de órgãos sociais ou 
secretário da sociedade;  
3.3.1 - Ao emolumento previsto no n.º 3.1, acresce no 
caso de constituição de sociedades com entradas de bens 
imóveis ou móveis ou participações sociais sujeitos a 
registo, (euro) 50 por imóvel, quota ou participação 
social, (euro) 30 por cada bem móvel, ou (euro) 20 
tratando-se de bens a que se refere o artigo 25.º, n.º 
1.6, do presente regulamento, até ao limite de (euro) 30 
000;  
3.4 - ...  
3.5 - Pela prática dos atos compreendidos no regime 
especial de constituição online de sociedades, com ou 
sem nomeação de órgãos sociais ou secretário da 
sociedade e com opção por pacto ou ato constitutivo de 
modelo aprovado - (euro) 220;  
3.6 - Pela prática dos atos compreendidos no regime 
especial de constituição online de sociedades, com ou 
sem nomeação de órgãos sociais ou secretário da 
sociedade e com opção por pacto ou ato constitutivo 
elaborado pelos interessados - (euro) 360;  
3.7 - ...  
3.8 - Constitui receita do IRN, I. P., metade dos 
emolumentos previstos no n.º 3;  
3.8.1 - No caso do emolumento previsto no n.º 3.1, o 
montante referido no número anterior é deduzido da 
verba correspondente à conservatória do registo 
comercial.  
 

4 - Regime especial de criação imediata de 
representações permanentes:  
4.1 - Pela prática dos atos compreendidos no regime 
especial de criação imediata de representações 
permanentes - (euro) 200;  
4.2 - ...  
 
5 - Impugnação:  
5.1 - Por cada processo de recurso hierárquico - (euro) 
300;  
5.1.1 - Por cada processo de recurso hierárquico de conta 
ou de recusa de passagem de certidão - (euro) 150;  
5.2 - Em caso de procedência do recurso, há lugar à 
devolução dos emolumentos previstos nos números 
anteriores;  
5.3 - Em caso de provimento parcial do recurso o 
emolumento previsto no n.º 5.1 é reduzido a metade, 
sendo devolvido na sua totalidade o emolumento previsto 
no n.º 5.1.1;  
5.4 - A retificação oficiosa da conta com base nos 
fundamentos invocados em recurso hierárquico findo por 
falta de verificação dos respetivos pressupostos, dá lugar 
à devolução do emolumento previsto no n.º 5.1.1;  
 
6 - ...  
 
7 - Reconhecimentos e termos de autenticação:  
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133.º do Regulamento dos Serviços dos Registos e do 
Notariado ... 50  
 
6 - Reconhecimentos e termos de autenticação: 
6.1 - Pelo reconhecimento de cada assinatura e de letra e 
assinatura - (euro) 8;  
6.2 - Pelo reconhecimento que contenha, a pedido dos 
interessados, menção de qualquer circunstância especial 
- (euro) 12,50;  
6.3 - Por cada termo de autenticação com um só 
interveniente - (euro) 17,50; 
6.4 - Por cada interveniente a mais - (euro) 4; 
6.5 - Por cada termo de autenticação de procuração com 
um só mandante e mandatário - (euro) 15;  
6.6 - Por cada mandante ou mandatário adiciona - (euro) 
6. 
 
7 - Traduções e certificados: 
7.1 - Pelo certificado de exactidão da tradução de cada 
documento realizada por tradutor ajuramentado - (euro) 
17,50;  
7.2 - Pela tradução de documentos, por cada página - 
(euro) 15. 
7.3 - Por cada termo de autenticação de documentos não 
abrangidos pelo n.º 7.7, com um só interveniente - 
(euro) 20;  
7.4 - Por cada interveniente a mais - (euro) 5;  
7.5 - Por cada termo de autenticação de procuração com 
um só mandante e mandatário - (euro) 15; 
7.6 - Por cada mandante ou mandatário adiciona - (euro) 
6; 
7.7 - Por cada termo de autenticação de documentos 
particulares que titulem actos sujeitos a registo predial 
nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 116/2008, 
de 4 de Julho - (euro) 100;  
7.7.1 - Por cada interveniente, acresce - (euro) 5.  
 
8 - Traduções e certificados:  

8.1 - Pelo certificado de exactidão da tradução de cada 
documento realizada por tradutor ajuramentado - (euro) 
20;  
 
8.2 - Por cada certificação da conformidade de 
documentos electrónicos com os documentos originais e 
respectiva digitalização (euro) 9,50. 
 
9 - Fotocópias e respectiva conferência, públicas-formas 
e certificação da conformidade de documentos 
electrónicos com os documentos originais: 
9.1 - Por cada pública - forma, conferência de fotocópia 
ou fotocópia e respectiva conferência - (euro) 15;  
9.2 - Por cada certificação da conformidade de 
documentos electrónicos com os documentos originais e 
respectiva digitalização - (euro) 10.  
 
10 - Operações especiais de registos (SIR - Soluções 
Integradas de Registo):  
10.1 - A instrução dos procedimentos de operações 
especiais de registos que determine a solicitação aos 
interessados de documentos que não possam ser obtidos 
através do acesso directo às bases de dados dos registos, 
dá lugar à cobrança do emolumento previsto para o 
suprimento de deficiências;  
10.2 - A identificação dos bens sobre os quais incidem os 
actos ou procedimentos, mediante consulta, a pedido dos 
interessados, das bases de dados dos registos, dá lugar à 
cobrança dos emolumentos previstos para as fotocópias 
não certificadas;  
10.3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, 
os emolumentos e taxas devidos por actos de registo e 
procedimento realizados ao abrigo do n.º 5 do artigo 26.º 
do Decreto-Lei n.º 116/2008, de 4 de Julho, são 
facturados de forma agrupada no final de cada operação 
especial de registo.  

7.1 - Pelo reconhecimento de cada assinatura e de letra e 
assinatura - (euro) 12;  
7.2 - Pelo reconhecimento que contenha, a pedido dos 
interessados, menção de qualquer circunstância especial 
- (euro) 16,50;  
7.3 - Por cada termo de autenticação de documentos não 
abrangidos pelo n.º 7.7, com um só interveniente - 
(euro) 24;  
7.4 - Por cada interveniente a mais - (euro) 6,50;  
7.5 - Por cada termo de autenticação de procuração com 
um só mandante e mandatário - (euro) 20;  
7.6 - Por cada mandante ou mandatário adicional - 
(euro) 10;  
7.7 - Por cada termo de autenticação de documentos 
particulares que titulem atos sujeitos a registo predial 
nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 116/2008, 
de 4 de Julho - (euro) 175;  
7.7.1 - Por cada interveniente para além do primeiro - 
(euro) 10;  
7.7.2 - Por cada ato ou negócio jurídico a mais além do 
primeiro, acresce - (euro) 50;  
7.7.3 - Por cada prédio a mais além do primeiro, acresce 
- (euro) 25.  
 
8 - Traduções e certificados:  
8.1 - Pelo certificado de exatidão da tradução de cada 
documento realizada por tradutor ajuramentado - (euro) 
25;  
8.2 - Pela tradução de documentos, por cada página - 
(euro) 20;  
8.3 - Constitui receita do IRN, I. P., a quantia de (euro) 
10 a deduzir do emolumento previsto no número anterior 
para pagamento do emolumento pessoal.  
 
9 - Fotocópias e respetiva conferência, públicas-formas e 
certificação da conformidade de documentos eletrónicos 
com os documentos originais:  
9.1 - Por cada pública - forma, conferência de fotocópia 

ou fotocópia e respetiva conferência, até quatro páginas, 
inclusive - (euro) 18;  
9.2 - A partir da 5.ª página, por cada página a mais, 
(euro) 1, até ao limite de (euro) 150;  
9.3 - Por cada certificação da conformidade de 
documentos eletrónicos com os documentos originais e 
respetiva digitalização - (euro) 17.  
 
10 - ...  
10.1 - ...  
10.2 - ...  
10.3 - ...  
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Isenções ou reduções emolumentares 
 

Artigo 28.º 
Isenções ou reduções emolumentares 

 
… 
19 - Os emolumentos devidos pelos regimes especiais de 
constituição imediata e de constituição on-line de 
sociedades são reduzidos em (euro) 60 quando a 
actividade principal da sociedade seja classificada como 
actividade informática ou conexa, ou ainda como de 
investigação e desenvolvimento, não sendo devida 
participação emolumentar pela referida redução. 
 
20 - Sem prejuízo da redução prevista no número 
anterior, o emolumento devido pelo regime especial de 
constituição online de sociedades é reduzido em 50 %, 
quanto a todas as verbas que o compõem, quando se 
verifique a opção por pacto ou acto constitutivo de 
modelo aprovado.  
… 
 
30 - Se o registo for solicitado por entidades licenciadas 
que exerçam a actividade de transportes rodoviários de 
mercadorias por conta de outrem, o primeiro registo de 
transmissão de reboques está isento de tributação 
emolumentar e os emolumentos devidos pelos 
subsequentes registos de transmissão de reboques são 
reduzidos a três quartos. 

Artigo 28.º  
[...]  

 
… 
19 - (Revogado.)  
20 - (Revogado.)  
… 
 
30 - (Revogado.)  
 

 
 
 

Alteração Código do Registo Comercial 
 
O artigo 75.º do Código do Registo Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 403/86, de 3 de dezembro, passa a 
ter a seguinte redação:  
 

Artigo 75.º 
Meios de prova 

 
1 - O registo prova-se por meio de certidão. 
 
2 - A validade das certidões de registo é de um ano, 
podendo ser prorrogada por períodos sucessivos de igual 
duração, através de confirmação pela conservatória.  
 
3 - As certidões podem ser disponibilizadas em suporte 
electrónico, em termos a definir por portaria do Ministro 
da Justiça.  
 
4 - As certidões disponibilizadas nos termos do número 
anterior fazem prova para todos os efeitos legais e 
perante qualquer autoridade pública ou entidade privada, 
nos mesmos termos da correspondente versão em 
suporte de papel.  
 
5 - Faz igualmente prova para todos os efeitos legais e 
perante qualquer autoridade pública ou entidade privada 
a disponibilização da informação constante da certidão 
em sítio da Internet, em termos a definir por portaria do 
Ministro da Justiça.  
 
6 - Por cada processo de registo é entregue ou enviada 
ao requerente uma certidão gratuita de todos os registos 
em vigor respeitantes à entidade em causa, salvo se o 

requerente optar pela disponibilização gratuita, pelo 
período de um ano, do serviço referido no número 
anterior.  
 
7 - Sem prejuízo do disposto na parte final do número 
anterior, por cada processo de registo é disponibilizado, 
gratuitamente e pelo período de três meses, o serviço 
referido no n.º 5.  

«Artigo 75.º  
[...]  

 
1 - ...  
2 - A validade das certidões de registo é de seis meses.  
3 - ...  
4 - ...  
5 - ...  
 
6 - Por cada processo de registo é disponibilizado 
gratuitamente, pelo período de três meses, o serviço 
referido no número anterior.  
 
7 - (Revogado.)»  
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Alteração ao Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de março  
 
O artigo 29.º do regime jurídico dos procedimentos administrativos de dissolução e de liquidação de 
entidades comerciais, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de março, passa a ter a seguinte 
redação:  
 

Artigo 29.º 
Decisão e registos imediatos 

 
1 - Apresentado o pedido, o conservador ou o oficial de 
registos em quem aquele delegar poderes para o efeito 
profere de imediato decisão de declaração da dissolução 
e do encerramento da liquidação da entidade.  
 
2 - Proferida a decisão, o conservador ou o oficial com 
competência delegada lavra oficiosa e imediatamente o 
registo simultâneo da dissolução e do encerramento da 
liquidação e entrega aos interessados certidão gratuita 
do registo efectuado. 

«Artigo 29.º  
[...]  

 
1 - ...  
 
2 - Proferida a decisão, o conservador ou o oficial com 
competência delegada lavra oficiosa e imediatamente o 
registo simultâneo da dissolução e do encerramento da 
liquidação e disponibiliza aos interessados uma certidão 
permanente gratuita, válida por três meses.»  
 

 
 
 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 125/2006, de 29 de junho  
 
O artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 125/2006, de 29 de junho, que cria a «empresa on-line», através de um regime 
especial de constituição on-line de sociedades comerciais e civis sob forma comercial, e cria a «marca na hora», passa 
a ter a seguinte redação:  
 

Artigo 12.º 
Diligências subsequentes 

 
1 - O tratamento dos dados indicados e dos documentos 
entregues pelos interessados bem como a apreciação do 
pedido de constituição da sociedade são efectuados pelos 
serviços competentes.  
 
2 - O serviço competente deve proceder aos seguintes 
actos:  
 
a) Registo do pacto ou acto constitutivo da sociedade, 
que deve ser imediatamente comunicado aos 
interessados por via electrónica;  

b) Comunicação automática e electrónica da constituição 
da sociedade ao ficheiro central de pessoas colectivas e, 
se for o caso, codificação da actividade económica (CAE).  
 
3 - O serviço competente deve ainda proceder aos 
seguintes actos:  
a) Comunicação do código de acesso do cartão 
electrónico da empresa e do número de identificação da 
sociedade na segurança social e envio posterior do cartão 
da empresa a título gratuito;  
b) Caso tenha havido aquisição de marca registada e 
independentemente da qualificação do correspondente 
acto de registo comercial, emissão e envio do documento 
comprovativo dessa aquisição, em modelo aprovado pelo 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, 
I. P.);  
c) Disponibilização gratuita de código de acesso à 
certidão permanente da sociedade pelo período de um 
ano;  
d) Promoção das publicações legais, as quais se devem 
efectuar automaticamente e por via electrónica;  
e) Disponibilização aos serviços competentes, por meios 
informáticos, dos dados necessários para o controlo das 
obrigações tributárias à administração tributária, dos 
dados necessários para efeitos de comunicação do início 
de actividade da sociedade à Inspecção-Geral do 
Trabalho, bem como dos dados necessários à inscrição 
oficiosa da sociedade nos serviços de segurança social e, 
quando for o caso, no cadastro comercial;  

«Artigo 12.º  
[...]  

 

1 - ...  
2 - ...  
3 - ...  
a) ...  
b) ...  
c) Disponibilização gratuita de código de acesso à 
certidão permanente da sociedade, pelo período de três 
meses;  
d) ...  
e) ...  
f) ...  
g) ...  
h) (Revogada.)  
4 - ...  
5 - ...  
6 - (Revogado.)  
7 - ...»  
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f) Caso tenha havido aquisição de marca registada, 
comunicação ao INPI, I. P., por meios informáticos, da 
transmissão da marca, para que se proceda à sua 
inscrição oficiosa no processo de registo, e ao RNPC para 
efeitos de dispensa da prova prevista no n.º 6 do artigo 
33.º do regime do RNPC; 
g) Promoção das restantes diligências que venham a ser 
fixadas por via regulamentar ou protocolar;  
h) Envio da pasta da sociedade à conservatória do 
registo comercial da área da respectiva sede.  
 
4 - Nos casos referidos na alínea b) do número anterior, 
é dispensado o documento escrito e assinado pelas 
partes, previsto no n.º 6 do artigo 31.º do Código da 
Propriedade Industrial, e não há lugar à emissão do título 
de concessão previsto no artigo 27.º do mesmo diploma.  
 
5 - Para os efeitos previstos na alínea e) do n.º 3, os 
serviços da administração tributária devem notificar, por 
via electrónica, os serviços de segurança social dos 
elementos relativos ao início de actividade.  
 
6 - O envio referido na alínea h) do n.º 3 só ocorre 
quando não existam condições que garantam o acesso à 
informação sobre a sociedade por via electrónica.  
 
7 - A realização dos actos previstos nos n.os 2 e 3 é da 
competência do conservador e dos oficiais de registo.  

 
 
 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2007, de 17 de janeiro  
 

O artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 8/2007, de 17 de janeiro, que cria a Informação Empresarial Simplificada (IES), 

passa a ter a seguinte redação:  
 

Artigo 10.º 
Base de dados das contas anuais 

 
1 - A informação constante da IES que respeita ao 
cumprimento da obrigação prevista na alínea c) do n.º 1 
do artigo 2.º consta da BDCA, da titularidade do IRN, I. 
P.  
 
2 - A BDCA deve estar organizada de forma a permitir a 
pesquisa, designadamente, pelos seguintes elementos:  
a) Firma; 
b) Sede; 
c) Número de identificação de pessoa colectiva e de 
matrícula no registo comercial;  
d) Ano de exercício a que respeita a prestação de contas. 
 
3 - A BDCA deve estar organizada de forma a permitir o 
registo e a publicação automáticas da prestação de 
contas, em termos a definir por portaria do membro do 
Governo responsável pela área da justiça.  
 
4 - A certidão de registo comercial a enviar ou a entregar 
ao apresentante do registo da prestação de contas nos 
termos do n.º 6 do artigo 75.º do Código do Registo 
Comercial, é a prevista no n.º 5 do mesmo artigo e tem a 
validade de 16 meses. 
 
5 - A BDCA é de acesso público, designadamente através 
da emissão de certidões, nos termos, condições e custo a 
definir na portaria referida no n.º 3.  

«Artigo 10.º  
[...]  

 
1 - ...  
2 - ...  
3 - ...  
4 - Por cada registo de prestação de contas é 
disponibilizada uma certidão permanente gratuita, válida 
pelo período de três meses.  
5 - ...»  
 

 
 
 

 

Portaria n.º 285/2012, de 20 de Setembro 
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Regula a certidão permanente de registos e de documentos e a certidão permanente do pacto social actualizado. 
 

Ministério da Justiça 
 
O plano de ação para a justiça na sociedade da informação prevê uma política de modernização para a justiça assente 
na utilização de tecnologias de informação de modo a tornar os sistemas da justiça, nomeadamente os sistemas de 
registo, mais acessíveis e adequados às necessidades das empresas.  
 
Neste contexto foi fixado como objetivo específico o privilegiar a Internet como canal de acesso e relacionamento com 
os utentes, contribuindo assim também para a promoção da sociedade de informação.  
 
O Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de março, aprovou um amplo conjunto de medidas de simplificação da relação do 
cidadão e das empresas com os serviços de registo comercial, entre as quais se conta a disponibilização da certidão 
permanente de registo comercial.  
 
Este serviço, efetivamente disponibilizado com a publicação da Portaria n.º 1416-A/2006, de 19 de dezembro, 
compreende a disponibilização, em suporte eletrónico e permanentemente atualizado, da reprodução dos registos em 
vigor respeitantes a uma entidade sujeita a registo, tendo-se este novo serviço saldado por uma adesão bastante 
significativa por parte dos interessados: desde o início da sua disponibilização e até final do mês de abril já foram 
disponibilizadas 1 947 029 certidões permanentes de registo comercial.  
 
Tendo presente que no âmbito do registo comercial já se encontram digitalizados todos os documentos que serviram 
de base aos registos, efetuados após 2010, estão reunidas as condições para alargar, ao acesso a estes documentos, o 
leque de serviços que estão disponíveis online, potenciando desta forma o repositório digital de documentos 
arquivados e facilitando, assim, a apresentação dos mesmos a outras entidades.  
 
A presente portaria vem regular a disponibilização da certidão permanente de registos e de documentos, bem como 
criar a certidão permanente do pacto social em vigor, em cada momento, para as entidades sujeitas a registo.  
 
A subscrição destes novos tipos de certidões permanentes traduz um valor acrescentado para os utilizadores na 
medida em que lhes garante um acesso rápido e permanentemente atualizado, não apenas aos registos em vigor, 
como também aos próprios documentos que serviram de base a cada um deles, além de que permite a 
disponibilização desses documentos de forma fiável e eletrónica a outras entidades.  

 
Foi promovida a audição do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais, do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos Notários, da Ordem dos Advogados, da Câmara dos 
Solicitadores, do Conselho dos Oficiais de Justiça, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, do Sindicato dos 
Magistrados do Ministério Público, da Associação dos Oficiais de Justiça, do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e 
do Notariado, da Associação Sindical dos Oficiais dos Registos e do Notariado, do Sindicato dos Funcionários Judiciais e 
do Sindicato dos Oficiais de Justiça.  
 
Assim:  
 
Manda o Governo, pela Ministra da Justiça, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 75.º do Código do Registo 
Comercial, o seguinte:  
 

Artigo 1.º  
Objeto  

 
A presente portaria regula:  
a) A certidão permanente de registos e de documentos, arquivados na pasta eletrónica das entidades inscritas no 
registo comercial;  
b) A certidão permanente do pacto social atualizado.  
 

Artigo 2.º  
Conteúdo das certidões  

 
1 - A certidão permanente de registo e de documentos referida na alínea a) do artigo anterior reproduz, em suporte 
eletrónico e permanentemente atualizada, os registos respeitantes a entidades inscritas no registo comercial, a 
menção das apresentações e pedidos de registo pendentes, bem como os documentos que serviram de base aos 
registos efetuados, com exceção do registo da prestação de contas.  
 
2 - A certidão permanente do pacto atualizado reproduz, em suporte eletrónico e permanentemente atualizada, o 
último pacto ou estatutos entregue por entidade inscrita no registo comercial, quando este esteja digitalizado e 
disponível na respetiva pasta eletrónica.  
 

Artigo 3.º  
Âmbito de aplicação  

 
1 - A disponibilização da certidão permanente de registo e de documentos referida na alínea a) do artigo 1.º só é 
assegurada se sobre a entidade existirem registos requeridos e efetuados após 1 de janeiro de 2011.  
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2 - A certidão permanente de registo e de documentos não é disponibilizada se o único registo efetuado após a data 

referida no número anterior for o da prestação de contas.  
 
3 - O presente diploma não é aplicável aos documentos associados ao registo da prestação de contas, que são 
exclusivamente disponibilizados pela certidão de contas anuais, nos termos da Portaria n.º 1416-A/2006, de 19 de 
dezembro.  
 

Artigo 4.º  
Pedido  

 
1 - O pedido das certidões reguladas na presente portaria é efetuado mediante indicação do número de identificação 
de pessoa coletiva da entidade a que respeita a mesma, através do sítio na Internet com o endereço 
www.empresaonline.pt, mantido pelo Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. P.), ou verbalmente, em 
qualquer serviço com competência para a prática de atos de registo comercial.  
 
2 - O pedido de renovação da certidão é realizado através dos meios previstos no número anterior, mediante indicação 
do código de acesso à certidão permanente.  
 

Artigo 5.º  
Identificação do requerente  

 
A identificação do requerente da certidão permanente faz-se pela indicação do nome ou firma e do endereço de correio 
eletrónico, sem necessidade de utilização de meios especiais de autenticação.  
 

Artigo 6.º  
Código de acesso  

 
1 - Após a solicitação do serviço, é disponibilizado ao requerente um código que permite a visualização da certidão 
permanente a partir do momento em que seja confirmado o pagamento da taxa devida.  
 
2 - A entrega, a qualquer entidade pública ou privada, do código de acesso à certidão permanente equivale, para 
todos os efeitos, à entrega de uma certidão do registo comercial, nos termos referidos no artigo 75.º do Código do 
Registo Comercial, não sendo exigível a entrega de certidão de documentos em suporte papel.  

 
Artigo 7.º  

Subscrição do serviço  
 
O serviço certidão permanente de documentos é prestado mediante a subscrição de uma assinatura que pode ter a 
duração de um, dois, três ou quatro anos.  
 

Artigo 8.º  
Encargos  

 
1 - Pela assinatura do serviço certidão permanente de registo e documentos é devido o pagamento das seguintes 
taxas únicas:  
a) (euro) 55 pela assinatura por um ano;  

b) (euro) 88 pela assinatura por dois anos;  
c) (euro) 132 pela assinatura por três anos;  
d) (euro) 154 pela assinatura por quatro anos.  
 
2 - Pela assinatura do serviço certidão permanente de pacto social atualizado é devido o pagamento das seguintes 
taxas únicas:  
a) (euro) 20 pela assinatura por um ano;  
b) (euro) 35 pela assinatura por dois anos;  
c) (euro) 45 pela assinatura por três anos;  
d) (euro) 50 pela assinatura por quatro anos.  
 
3 - As taxas referidas nos números anteriores constituem receita do IRN, I. P.  
 

Artigo 9.º  
Protocolos  

 
Mediante protocolo com o IRN, I. P., e quando as estiverem reunidas as condições técnicas necessárias, podem ser 
estabelecidas formas de pagamento agrupado com entidades, públicas ou privadas, cujas atribuições, competências e 
atividade façam pressupor um elevado nível de utilização deste serviços.  
 

Artigo 10.º  
Entrada em vigor  

 
A presente portaria entra em vigor em 1 de outubro de 2012.  
 
 
A Ministra da Justiça, Paula Maria von Hafe Teixeira da Cruz, em 18 de setembro de 2012. 
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Portaria n.º 286/2012, de 20 de Setembro 
 

 
Este ficheiro só se refere ao que diz respeito a alterações a actos empresariais e comerciais, não se referindo aos 
actos prediais, nem aos actos sobre automóveis, os quais também se encontram dentro destes diplomas. 
 
 
 

Alteração à Portaria n.º 1416-A/2006, de 19 de dezembro  
 
Os artigos 13.º-E, 13.º-I e 13.º-J da Portaria n.º 1416-A/2006, de 19 de dezembro, que regula o regime da 
promoção electrónica de actos de registo comercial e cria a certidão permanente, passam a ter a seguinte 
redação:  
 

Artigo 13.º-E 
Taxa 

 
1 - Pelo cumprimento da obrigação de registo da 
prestação de contas é devido o pagamento da taxa única 
de (euro) 85, que constitui receita da Direcção-Geral dos 
Registos e do Notariado.  
 
2 - Para fazer face ao encargo com a gestão dos sistemas 
informáticos necessários à sua disponibilização é 
deduzido o montante de (euro) 5 à taxa referida no 
número anterior em cada acto de registo da prestação de 
contas, que constitui receita do Instituto das Tecnologias 
de Informação na Justiça.  

«Artigo 13.º-E 
[...] 

 
1 - Pelo cumprimento da obrigação de registo da 
prestação de contas é devido o pagamento da taxa única 
de (euro) 80, que constitui receita do Instituto dos 
Registos e do Notariado, I. P.  
 
2 - (Revogado.)  
 

 
 

Aplicação no tempo  
 
O disposto no n.º 1 do artigo 13.º-E da Portaria n.º 1416-A/2006, de 19 de dezembro, é aplicável à obrigação de 
registo de prestação de contas correspondente ao exercício económico relativo ao ano de 2012 e seguintes.  
 
 
 

Artigo 13.º-I 
Taxa da certidão de contas anuais 

 
1 - Pela assinatura, através dos sítios na Internet 
referidos no n.º 1 do artigo 13.º-G, do serviço de 
certidão electrónica de contas anuais, é devido o 
pagamento das seguintes taxas únicas:  
a) (euro) 3 pela assinatura por um ano; 
b) (euro) 5 pela assinatura por dois anos; 
c) (euro) 7 pela assinatura por três anos; 
d) (euro) 8 pela assinatura por quatro anos. 
 
2 - Às taxas previstas no número anterior acresce o 
montante de (euro) 15 quando a assinatura seja 
solicitada nas conservatórias.  
 
3 - Pela certidão de contas anuais em suporte de papel é 
devida a taxa única de (euro) 55.  
 
4 - As taxas previstas no presente artigo constituem 
receita da Direcção-Geral dos Registos e do Notariado.  

Artigo 13.º-I  
[...]  

 
1 - Pela assinatura, através dos sítios na Internet 
referidos no n.º 1 do artigo 13.º-G do serviço de certidão 
eletrónica de contas anuais, é devido o pagamento das 
seguintes taxas únicas:  
a) (euro) 5 pela assinatura por um ano;  
b) (euro) 7 pela assinatura por dois anos;  
c) (euro) 9 pela assinatura por três anos;  
d) (euro) 10 pela assinatura por quatro anos.  
 
2 - ...  

3 - ...  
4 - ...  
 

 
 
 

Artigo 13.º-J 
Pedido de acesso em formatos especiais 

 
O acesso à informação constante da BDCA noutros 
formatos distintos dos previstos nos artigos 13.º-G e 
13.º-H é efectuado nos termos e condições a definir em 
protocolo a celebrar entre a Direcção-Geral dos Registos 
e do Notariado e as entidades que o solicitem. 

Artigo 13.º-J 
[...] 

 
1 - O acesso à informação constante da BDCA noutros 
formatos distintos dos previstos no artigo 13.º-G é 
efetuado nos termos e condições a definir em protocolo a 
celebrar entre o Instituto dos Registos e do Notariado, I. 
P., e as entidades que o solicitem, com os custos 
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definidos nos números seguintes.  
 
2 - Pelo acesso à informação previsto no número anterior 
é devido o pagamento mínimo de uma assinatura anual 
em função dos acessos previstos, nos seguintes 
montantes:  
2.1 - Assinatura até 5000 acessos anuais - (euro) 3500;  
2.2 - Assinatura até 10 000 acessos anuais - (euro) 
8000;  
2.3 - Assinatura até 25 000 acessos anuais - (euro) 22 
500;  
2.4 - Assinatura até 50 000 acessos anuais - (euro) 50 
000;  
2.5 - Assinatura até 100 000 acessos anuais - (euro) 110 
000;  
2.6 - Assinatura até 200 000 acessos anuais - (euro) 240 
000;  
2.7 - Se o número anual de acessos exceder o número de 
acessos subscrito, cada acesso a mais é tributado em 
(euro) 1,25, exceto se a entidade optar por alterar a 
subscrição para assinatura de um número de acessos 
superior.  
 
3 - Pelo acesso à informação previsto no n.º 1, através 
do fornecimento de ficheiro com a informação respeitante 
a todas as entidades, é devida a quantia de (euro) 500 
000 por cada ano de prestação de contas.  
 
4 - Por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da justiça pode ser autorizado o acesso gratuito 
à informação prevista no n.º 1 a entidades de direito 
público, atendendo, designadamente, às competências 
que lhe estão legalmente cometidas e aos fins a que a 
informação se destina.»  
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