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 A N T Ó N I O  F I G U E I R E D O  

M A R Ç O  D E  2 0 1 2  

 

 



COMO ERA… 

3 

Necessidade de 
requerimento escrito;   

 
Tramitação em 
papel, incluindo 
qualificação e 
elaboração da conta 
e  

 
Culminando na 
emissão de meios de 
prova (certidões). 

 
Incluindo a 
promoção, em 
suporte papel, das 
publicações 
obrigatórias.  



COMO ERA… 

Ineficácia 
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Nos serviços de 

registo… 



COMO ERA… 

Informação dos 
registos 

compartimentada 

(entre serviços 
territorialmente distantes, 

divididos por áreas de 
registo) 

Redundâncias 
informativas  

(necessidade de apresentar 
a mesma informação em 

diferentes serviços, 
multiplicidade de 

formulários e 
requerimentos)  

Necessidade de 
múltiplas deslocações  

(tempo despendido, 
custos efetivos e de 

contexto) 
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Primado da burocracia 



COMO ERA… 

6 

O cidadão era o difusor da 

informação, pedindo num 

serviço para entregar noutro… 
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A MUDANÇA… 
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Desburocratizar 

Reduzir os custos 

Aumentar a competitividade e 
estimular o empreendedorismo 

Aumentar a 
segurança dos 
registos Objetivos: 

Tudo com  o objetivo de criar 
um ambiente favorável ao 
empreendedorismo e ao 
desenvolvimento económico e 
facilitar a vida aos cidadãos. 
 



A MUDANÇA… 

Bases de dados Nacionais / Desenvolvimento 
tecnológico 

Incremento da qualificação dos recursos 
humanos 

Reengenharia / simplificação de processos 
com a consequente alteração do quadro legal 

Implementação da avaliação de desempenho 
SIADAP 
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IV Fatores: 



DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

Aplicações 
informáticas 

que 
integram 

todo o fluxo 
de trabalho 
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desde o seu pedido até 
à respetiva execução,  

 
passando pela 
qualificação e elaboração 
da conta e  

 
culminando na emissão 
de meios de prova 
(certidões). 

 
incluindo as 
publicações obrigatórias.  



DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
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DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
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De 500.000 entidades 
do registo comercial  

De 8.000.000 prédios 

De 7.000.000 assentos 
de registo civil 

Da totalidade dos 

veículos 
 

Foi possível a 
informatização… 

Carregamento 

das Bases de 

Dados  
 

 
(por digitação, casuística 

e sistemática.) 



QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 
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A implementação 
deste projeto 
pressupôs: 

um vasto plano 
de formação 

aos 
funcionários 
dos registos 

uma aposta 
clara na 

qualificação 
dos recursos 

humanos 



REENGENHARIA/SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS  

REVISÃO DO QUADRO LEGAL 
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Eliminação de formalidades obrigatórias sem valor 
acrescentado 

Eliminação a competência territorial nos serviços 
de registo 

Atuação proativa da administração (ex.: 
suprimento oficioso de deficiências) 

Redução os prazos de prestação de serviços 
(registos e obtenção de meios de prova). 

Administração 

orientada para o 

cidadão e as 

empresas 

 

 (Balcões Únicos e 

Registo Online) 
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SIRCOM 
(R. 

Com.) 

SIRP (R. 
Predial) 

SIRIC 
(R. Civil) 

DUA (R. 
Auto) 

FCPC (P. 
Colet.) 

IES 

COMO É… 
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Bases  
de 

 Dados 



COMO É… 

Eficácia 
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Nos serviços de 

registo… 



COMO É… 

Partilha de 
informação entre  

diferentes serviços 
de registo  

Ausência de 
necessidade de 

prestar aos serviços 
informações de que 

eles já dispõem 

Redução de custos 
com deslocações, de 

custo efetivo do 
serviço e de tempo 

despendido 
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Primado da eficácia 



COMO É… 

Maior 
celeridade nos 
procedimentos 

internos 

O aumento da 
segurança da 
informação 

(ex.: autenticação através de 
assinaturas digitais, registo 

de acessos, etc.) 

Maior facilidade de 
acesso ao registo e 
à informação por 

entidades públicas 
e privadas 
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Primado da eficácia 



COMO É… 
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Os cidadãos e as empresas dispõem 

de serviços organizados em função 

dos seus eventos de vida, em balcões 

únicos e através de serviços online 



COMO É… 
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Prática de atos de forma  

integrada e imediata. 

 

Eliminação de formalidades 

inúteis 

 

Supressão de deslocações 

 

Redução de custos 

 

Maior comodidade para 

cidadãos e empresas 

 

Maior eficácia dos serviços 



COMO É… 

Registo Comercial Online 

Registo Predial Online 

Registo Civil Online 

Automóvel Online 
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COMO É… 

Desmaterialização de Certidões 

 

• Disponíveis em suporte eletrónico com informação 
atualizada em tempo real, incluindo: 

 

• Os registos em vigor respeitantes a qualquer entidade 
sujeita a registo civil, comercial, predial e automóvel; 

• As menções das apresentações e dos pedidos de 
registo pendentes. 

 

• A entrega do código de acesso à Certidão Permanente a 
qualquer entidade pública ou privada dispensa a 
apresentação de uma certidão em papel. 
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COMO É… 

Reutilização da 
informação (p/ 

estatística, p/ outros 
procedimentos) 

Interoperabilidade – 
entre entidades da 

administração 

Maior 
acessibilidade 
da informação 
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COMO É… 
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Tribunais 

Municípios 

Interoperabilidade  
na AP 
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CONCLUSÃO: 

Como resultado do processo de mudança nos registos obteve-se: 

 

•  Maior celeridade na concretização dos processos respeitantes à vida dos 

cidadãos e das empresas. 

 

• Eliminação de procedimentos e atos inúteis, redundâncias e deslocações, sem 

prejuízo da segurança jurídica. 

 

• Um ambiente favorável ao empreendedorismo e desenvolvimento económico. 


