
PROCESSOS URGENTES NOS JULGADOS DE PAZ
Podem ser utilizados, pelos intervenientes processuais, pelo juiz de paz e pela secretaria, meios 
de comunicação à distância, como o correio eletrónico, o telefone, a teleconferência ou a 
videochamada.

PEDIDO DE REGISTO POR MEIOS ELETRÓNICOS
Pedidos de registo civil, de veículos, comercial e predial que não possam ser efetuados online 
através do sítio na Internet do IRN, I. P., podem ser enviados para o endereço de correio 
eletrónico do respetivo serviço de registo, ou por outra via eletrónica que seja definida pelo 
conselho diretivo do IRN, I. P. .

Poderão ser igualmete enviados por via eletrónica a interposição de recurso hierárquico das 
decisões de recusa da prática de atos de registo nos termos requeridos.

As comunicações por correio eletrónico efetuadas pela secretaria dos julgados de paz, pelos juízes de 
paz, pelos conservadores de registos, pelos oficiais de registos e pelos funcionários do INPI, I. P., são 
realizadas através do endereço eletrónico disponibilizado, respetivamente, pelo Instituto de Gestão 
Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P., pelo Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. P.), 
e pelo INPI, I. P. .

AS ENTIDADES REFERIDAS ACUSAM, PELA MESMA VIA, A RECEÇÃO DAS MENSAGENS DE CORREIO 

ELETRÓNICO QUE LHES SEJAM DIRIGIDAS.

COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS
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NORMAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ATOS 
POR MEIOS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA, NO ÂMBITO 

DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19
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REGISTO DE ÓBITO
O falecimento de qualquer indivíduo ocorrido em território português deve ser declarado através 
de mensagem de correio eletrónico a enviar para o endereço eletrónico de qualquer 
conservatória do registo civil. Não se verificando desconformidades, é elaborado o auto de 
declarações de óbito e o assento de óbito.

PEDIDOS DE REGISTO EFETUADOS ONLINE POR SOCIEDADES
COMERCIAIS OU CIVIS SOB FORMA COMERCIAL
Passa a ser aceite o envio da digitalização de documentos originais em suporte de papel, por 
quem tenha competência para certificação de fotocópias atribuída por lei, e ainda pelos gerentes, 
administradores e secretários das sociedades comerciais ou civis sob forma comercial que 
intervenham no ato mediante a aposição de assinatura digital qualificada com o cartão de 
cidadão ou chave móvel digital com recurso ao Sistema de Certificação de Atributos Profissionais 
(SCAP).

NATUREZA URGENTE DE ATOS DE REGISTO COMERCIAL 
Os registos de constituição de sociedades, aumento e redução de capital e a designação de 
gerentes têm natureza urgente.

REGISTO POSTERIOR DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS ADQUIRIDA 
POR CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA
O registo posterior de propriedade de veículos adquirida por contrato verbal de compra e venda 
pode ser efetuado com base em requerimento subscrito apenas pelo vendedor ou pelo 
comprador enviado por via postal, desde que a outra parte tenha efetuado, previamente, a 
declaração online.

DISPENSA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE MATRÍCULA
Nos pedidos de registo sobre veículos enviados por via postal é dispensada a entrega do 
certificado de matrícula anterior.

DECLARAÇÃO DIRETA DE NASCIMENTO EM PEDIDOS DE 
NACIONALIDADE PORTUGUESA
Após a decisão que autorize o registo ou conceda a nacionalidade portuguesa, a declaração 
verbal do nascimento atributiva da nacionalidade, ou a declaração verbal do nascimento em 
pedido de aquisição da nacionalidade portuguesa sempre que o assento por inscrição se mostre 
necessário, é substituída por declaração enviada por correio eletrónico para o endereço 
eletrónico da conservatória onde o pedido da nacionalidade se encontra a aguardar o respetivo 
registo.



VIGÊNCIA

As normas excecionais e temporárias destinadas à prática de atos por meios de comunicação à 
distância entram em vigor no dia 16 de Abril de 2020 e vigoram até 30 de junho de 2020.
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Lisboa, 20 de Abril de 2020

MARIA NOGUEIRA MARTINS

ADVOGADA
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NOTIFICAÇÕES DOS CONSERVADORES DE REGISTOS
E DOS OFICIAIS DE REGISTOS
As notificações da competência de conservadores de registos e oficiais de registos podem ser 
efetuadas por correio eletrónico.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, I. P.
Todos os atos solicitados junto do INPI, I. P., devem ser apresentados exclusivamente através dos 
serviços online disponíveis no sítio na Internet do INPI, I. P..

A notificação de quaisquer atos administrativos ou diligências promovidas pelo INPI, I. P., no 
âmbito de procedimentos por este conduzidos, pode ser efetuada por correio eletrónico, 
utilizando-se para o efeito, quando aplicável, os endereços que os interessados tiverem 
comunicado em fases anteriores dos procedimentos.


