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Decreto-Lei n.º 68/2017 
de 16 de junho 

O Programa do XXI Governo Constitucional estabelece como uma das suas prioridades 
fortalecer, simplificar e desmaterializar a Administração Pública, com o propósito de a tornar 
mais eficiente e facilitadora da vida dos cidadãos e das empresas, através do lançamento do 
Programa SIMPLEX+. 

O presente decreto-lei visa concretizar três medidas do Programa SIMPLEX+ da respon-
sabilidade da área governativa da justiça. 

Em primeiro lugar procede-se à quarta alteração ao Código de Processo Civil, aprovado 
pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, e alterado pelas Leis n.º 122/2015, de 1 de setembro, 
40-A/2016, de 22 de dezembro, e 8/2017, de 3 de março, com o intuito de possibilitar a 
emissão de certidões eletrónicas pelos tribunais, que são, para todos os efeitos, equiparadas 
às certidões presentemente emitidas em papel. 

Através desta medida pretende-se reduzir a intervenção dos funcionários judiciais na 
elaboração de certidões, permitindo que estas sejam requeridas e disponibilizadas por via 
eletrónica, contribuindo, assim, indiretamente, para a celeridade processual. 

Disponibiliza-se, deste modo, um serviço de valor acrescentado para os cidadãos e em-
presas, permitindo que acedam de forma mais fácil, cómoda e célere a informação judicial 
relevante, ao mesmo tempo que se criam condições para, aproveitando e potenciando os 
benefícios resultantes do forte investimento realizado pela área governativa da justiça no 
âmbito da utilização das tecnologias de informação e comunicação, libertar os funcionários 
judiciais para outras tarefas, assim se contribuindo, também, para a celeridade processual. 

Em segundo lugar altera-se o regime do pedido de emissão de certificado no âmbito do 
serviço Registo Criminal Online, de modo a possibilitar que a comprovação da legitimidade 
do requerente se efetue através da chave móvel digital. 

O Decreto-Lei n.º 171/2015, de 25 de agosto, regulamentou e desenvolveu o regime jurí-
dico da identificação criminal, estabelecido pela Lei n.º 37/2015, de 5 de maio, e o regime 
jurídico das medidas tutelares educativas, previsto na Lei Tutelar Educativa, aprovada pela 
Lei n.º 166/99, de 14 de setembro, alterada pela Lei n.º 4/2015, de 15 de janeiro. 

Entre outras inovações, este novo quadro legal regulador da identificação criminal con-
sagrou a possibilidade de os pedidos de emissão de certificados formulados pelo titular da 
informação em registo, ou por um representante legal de pessoa coletiva ou entidade equipa-
rada serem efetuados através de plataforma eletrónica, precedendo a comprovação da legiti-
midade do requerente e dos seus dados de identificação, sendo o certificado solicitado obtido 
pela mesma via. 

Aproveita-se ainda a oportunidade para, neste âmbito, e por inutilidade, se eliminar a 
possibilidade de confronto da assinatura do titular dos dados com assinatura aposta em for-
mulário físico, sendo este submetido por via eletrónica. 

Em terceiro lugar, procede-se à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 247-B/2008, de 30 
de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 201/2015, de 17 de setembro, que criou o Siste-
ma de Informação da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, de modo a per-
mitir que o número de Classificações das Atividades Económicas secundárias das pessoas 
coletivas e entidades equiparadas registadas no sistema deixe de estar limitado a três. 

Foram ouvidos a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Ordem dos Notários e a 
Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. 

Foi promovida a audição do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais, do Conselho Superior do Ministério Público e da 
Ordem dos Advogados. 

Assim: 
Nos termos das alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decre-

ta o seguinte: 
Artigo 1.º 

Objeto 
O presente decreto-lei procede: 

a) – À quarta alteração ao Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, 
de 26 de junho, e alterado pelas Leis n.º 122/2015, de 1 de setembro, 40-A/2016, 
de 22 de dezembro, e 8/2017, de 3 de março, permitindo-se a emissão de certi-
dões judiciais eletrónicas; 

b) – À primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 171/2015, de 25 de agosto, que regula-
menta e desenvolve o regime jurídico da identificação criminal, estabelecido pela 
Lei n.º 37/2015, de 5 de maio, e o regime jurídico das medidas tutelares educati-
vas, previsto na Lei Tutelar Educativa, aprovada pela Lei n.º 166/99, de 14 de se-
tembro, alterada pela Lei n.º 4/2015, de 15 de janeiro, prevendo-se que nos pedi-
dos de emissão de certificado de registo criminal, efetuados através de platafor-
ma eletrónica, a comprovação da legitimidade do requerente possa ser efetuada 
através da chave móvel digital; 

c) – À segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 247-B/2008, de 30 de dezembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 201/2015, de 17 de setembro, que cria e regula o cartão 
da empresa e o Sistema de Informação da Classificação Portuguesa de Ativida-
des Económicas (SICAE) e adota medidas de simplificação no âmbito dos regi-
mes do Registo Nacional de Pessoas Coletivas (RNPC), do Código do Registo 
Comercial, dos procedimentos simplificados de sucessão hereditária e divórcio 
com partilha, do regime especial de constituição imediata de sociedades («em-
presa na hora») e do regime especial de constituição online de sociedades co-
merciais e civis sob forma comercial («empresa online»), do regime especial de 
constituição imediata de associações («associação na hora») e do regime especial 
de criação de representações permanentes em Portugal de entidades estrangeiras 
(«sucursal na hora»), de modo a permitir que do Sistema de Informação da Clas-
sificação Portuguesa das Atividades Económicas (SICAE) possam constar todos 
os códigos de atividades económicas (CAE) secundárias das pessoas coletivas e 
entidades equiparadas. 

Artigo 2.º 
Alteração ao Código de Processo Civil 

O artigo 170.º do Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de ju-
nho, e alterado pelas Leis n.º 122/2015, de 1 de setembro, 40-A/2016, de 22 de dezembro, e 
8/2017, de 3 de março, passa a ter a seguinte redação: 

« » 
Artigo 3.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 171/2015, de 25 de agosto 
Os artigos 21.º e 24.º do Decreto-Lei n.º 171/2015, de 25 de agosto, passam a ter a se-

guinte redação: 
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« » 
Artigo 4.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 247-B/2008, de 30 de dezembro 
Os artigos 17.º, 19.º, 21.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 247-B/2008, de 30 de dezembro, alte-

rado pelo Decreto-Lei n.º 201/2015, de 17 de setembro, passam a ter a seguinte redação: 
« » 

Artigo 5.º 
Atualização da base de dados do Sistema de Informação 
da Classificação Portuguesa de Atividades Económicas 

No âmbito das competências atribuídas pela alínea c) do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 
247-B/2008, de 30 de dezembro, com a redação dada pelo presente decreto-lei, a Autoridade 
Tributária e Aduaneira disponibiliza para o SICAE a informação constante da sua base de 
dados relativa às CAE secundárias das pessoas coletivas e entidades equiparadas. 

Artigo 6.º 
Norma revogatória 

São revogados o n.º 3 do artigo 21.º e o n.º 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 171/2015, 
de 25 de agosto. 

Artigo 7.º 
Entrada em vigor 

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o presente decreto-lei entra em vigor 
no dia seguinte ao da sua publicação. 

2 — Os artigos 17.º, 19.º, 21.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 247-B/2008, de 30 de dezembro, 
com a redação dada pelo presente decreto-lei, entram em vigor no dia 1 de julho de 2017. 

 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de abril de 2017. — António Luís 

Santos da Costa — Mário José Gomes de Freitas Centeno — Francisca Eugénia da Silva 
Dias Van Dunem. 

Promulgado em 26 de maio de 2017. 
Publique-se. 
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 
Referendado em 7 de junho de 2017. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
 
 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 171/2015, de 25 de agosto 
 
 

Artigo 21.º 
[...] 

1 — [...]. 
2 — Sendo o pedido efetuado através de plataforma eletrónica, a comprovação da legi-

timidade do titular e dos seus dados de identificação é efetuada por autenticação com o 
cartão de cidadão ou chave móvel digital. 

3 — [Revogado]. 
(Redacção do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 68/2017, de 16/06 – Em vigor a 17/06/2017) 

 

Artigo 24.º 
[...] 

1 — [...]. 
2 — Sendo o pedido efetuado através de plataforma eletrónica, a comprovação dos pode-

res de representação referidos na alínea b) do número anterior é efetuada por autenticação 
com o cartão de cidadão ou chave móvel digital. 

3 — [Revogado]. 
(Redacção do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 68/2017, de 16/06 – Em vigor a 17/06/2017) 

 
 
 

Alteração ao Código de Processo Civil 
 
 

Artigo 170.º 
[...] 

1 — [...]. 
2 — [...]. 
3 — As certidões podem ser emitidas em formato eletrónico, nos termos a definir por 

portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça, delas constando apenas o 
nome do funcionário que as emitiu, sendo a sua assinatura e rubrica e o selo do respectivo 
serviço substituídos por assinatura eletrónica ou por mecanismo de autenticação aposto pelo 
sistema informático de suporte à atividade dos tribunais. 

4 — As certidões eletrónicas podem ainda ser emitidas de forma automatizada com base 
na informação constante do sistema de suporte à atividade dos tribunais, sendo-lhe aposto 
mecanismo de autenticação pelo sistema informático, o qual dispensa, para todos os efeitos 
legais, a aposição de assinatura e rubrica de funcionário e o selo do serviço. 

5 — As certidões eletrónicas previstas no presente artigo são documentos autênticos, nos 
mesmos termos e para os mesmos efeitos que as certidões em papel. 

(Redacção do art. 2.º do Decreto-Lei n.º 68/2017, de 16/06 – Em vigor a 17/06/2017) 
 
 
 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 247-B/2008, de 30 de dezembro 
 
 

Artigo 17.º 
[...] 

1 — [...]. 
2 — [...]: 

a) – [...] 
b) – [...] 
c) – [...] 
d) – CAE secundárias. 
(Redacção do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 68/2017, de 16/06 – Em vigor a 01/07/2017) 
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Artigo 19.º 

[...] 
[...]: 

a) – [...] 
b) – [...] 
c) – Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). 
(Redacção do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 68/2017, de 16/06 – Em vigor a 01/07/2017) 

 
 

Artigo 21.º 
[...] 

1 — [...]. 
2 — A pessoa coletiva ou entidade equiparada considera-se notificada da alteração do 

código CAE efetuada nos termos do número anterior, através da divulgação promovida no 
sítio na Internet com o endereço www.sicae.pt. 

(Redacção do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 68/2017, de 16/06 – Em vigor a 01/07/2017) 
 
 

Artigo 22.º 
[...] 

1 — [...]. 
2 — [...]. 
3 — [...]. 
4 — A alteração automática referida no número anterior terá uma validação manual pos-

terior, para as situações que apresentem mais de 10 CAE secundárias. 
5 — A pessoa coletiva ou entidade equiparada responde pela alteração indevida no SI-

CAE do seu código CAE, principal ou secundário. 
(Redacção do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 68/2017, de 16/06 – Em vigor a 01/07/2017) 

 
 

 


