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A presente Informação destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação 

nela contida é prestada de forma geral e abstracta. Não deve servir de base para qualquer 

tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O 

conteúdo desta Informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a 

expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este 

assunto contacte contacto@rffadvogados.pt. 

*** 

Esta Informação é enviada nos termos dos artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, 

de 7 de Janeiro, relativa ao envio de correio electrónico não solicitado. Caso pretenda ser 

removido da nossa base de dados e evitar futuras comunicações semelhantes, por favor 

envie um email com “Remover” para o endereço email newsletter@rffadvogados.com. 
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Foi publicado, no passado dia 01 de Agosto 

de 2017, o Decreto-Lei n.º 93/2017, de 1 de 

Agosto (no uso da autorização legislativa 

concedida pela Lei n.º 9/2017, de 3 de 

Março), diploma que (i) cria a morada 

única digital, (ii) concretiza o serviço 

público de notificações electrónicas e (iii) 

regula os termos e as condições de envio e 

de recepção das notificações electrónicas, 

e, bem assim, as respectivas 

consequências.  

 

O diploma entrou em vigor a 1 de Julho de 

2017. Estima-se que o sistema informático 

de suporte ao serviço público de 

notificações electrónicas seja 

disponibilizado até ao final do corrente ano 

de 2017.  
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ÂMBITO E APLICAÇÕES 

 

O regime aplica-se a todas as pessoas 

singulares e colectivas, públicas e privadas 

que, de forma voluntária, indiquem um 

endereço único digital e adiram ao serviço 

público de notificações electrónicas e a 

todas as notificações electrónicas 

enviadas, pelas entidades aderentes, 

através do serviço público de notificações 

electrónicas e, bem assim, e com as 

necessárias adaptações, às citações não 

judiciais e comunicações, encontrando-se, 

expressamente, excluídas as citações, 

notificações ou outras comunicações 

judiciais. 

 

MORADA ÚNICA DIGITAL 

 

A morada única digital foi criada com o 

objectivo de permitir ao utilizador (pessoa 

singular ou colectiva) fidelizar um único 

endereço, electrónico, que permita o envio 

e a recepção de notificações electrónicas 

com eficácia jurídica, o qual, em termos 

legais, equivale ao domicílio das pessoas 

singulares e à sede das pessoas colectivas.  

 

Com a entrada em vigor deste diploma, as 

pessoas, singulares e colectivas, nacionais 

e internacionais têm o direito de fidelizar 

um único endereço de correio electrónico, 

livremente escolhido, e que passa a 

constituir a sua morada única digital para 

envio de notificações electrónicas pela 

Administração Pública. O envio de 

notificações electrónicas para a morada 

única digital, apenas, poderá ser efectuado 

através do serviço público de notificações 

electrónicas. 

 

Este pedido de fidelização de determinado 

endereço electrónico poderá ser realizado 

a todo o tempo, de forma electrónica ou 

presencial, através do serviço público de 

notificações electrónicas.  

 

SERVIÇO PÚBLICO DE NOTIFICAÇÕES 

ELECTRÓNICAS 

 

Podem aderir ao serviço público de 

notificações electrónicas todos os 

serviços, organismos, entidades ou 

estruturas integradas na administração 

directa e indirecta do Estado, as entidades 
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públicas empresariais, as fundações 

públicas, com regime de direito público ou 

direito privado, as autarquias locais e as 

entidades que legalmente possam 

processar contra-ordenações.  

 

O serviço público de notificações 

electrónicas, associado à morada digital, 

será gerido pela Agência para a 

Modernização Administrativa (doravante 

AMA) e disponibilizará ao destinatário da 

notificação, em área reservada para o 

efeito, a notificação assinada 

electronicamente, garantindo a sua 

autenticidade e idoneidade, um 

mecanismo de confirmação e validação da 

autenticidade da notificação e, bem assim, 

o registo de actividade de todas as 

notificações enviadas, com indicação de 

data, hora, assunto e entidade aderente 

que procedeu ao envio da notificação, 

durante 15 anos.  

 

Por outro lado, o sistema informático de 

suporte ao serviço público de notificações 

garante a confidencialidade do 

destinatário e a confidencialidade do 

conteúdo da notificação, a autenticidade 

da mesma, o registo e a comprovação da 

data e da hora da disponibilização efectiva 

das notificações electrónicas, o registo e a 

comprovação do assunto e da entidade 

aderente que enviou a notificação e, ainda, 

o registo dos dispositivos onde são 

instalados os meios de visualização das 

notificações electrónicas.  

 

Apesar das reservas iniciais da Comissão 

Nacional para a Protecção de Dados 

(Parecer n.º 16/2017, Processo n.º 

2636/2017), o sistema informático de 

suporte ao serviço público de notificações, 

associado à morada única digital, garante 

a segurança e a privacidade da 

informação, nos termos da legislação 

sobre protecção de dados vigente.  

 

Importa salientar, ainda, a norma que 

estabelece a equivalência entre as 

notificações electrónicas enviadas para o 

serviço público de notificações 

electrónicas, associado à morada digital, e 
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as notificações realizadas através de outra 

forma prevista na lei e, bem assim, a 

norma que determina a presunção de 

notificação no quinto dia posterior ao do 

registo da disponibilização no sistema 

informático de suporte ao serviço público 

de notificações electrónicas. 

 

Tal presunção de notificação, no quinto dia 

posterior, pode ser ilidida mediante 

demonstração de que, por motivo não 

imputável ao notificando, a recepção da 

notificação apenas foi conseguida em data 

posterior, devendo, para tanto, o 

interessado requerer à AMA, ou à entidade 

aderente que enviou a notificação, 

informação sobre a data em que a 

notificação foi, efectivamente, 

disponibilizada no serviço público de 

notificações electrónicas.  

 

Realça-se que, no caso de envio 

simultâneo de notificação através do 

serviço público de notificações 

electrónicas e por outra forma prevista na 

lei, a notificação se presumir efectuada, no 

serviço público de notificações 

electrónicas, e no quinto dia posterior ao 

registo de disponibilização da mesma no 

sistema informático de suporte ao serviço 

público de notificações electrónicas.  

 

Não podemos deixar de notar, ainda, a 

consagração da prevalência das normas 

constantes do diploma em análise sobre 

quaisquer outras disposições, gerais ou 

especiais, referentes a regimes de 

notificações electrónicas. Com efeito, se 

pessoa a notificar, por entidade aderente, 

tiver também aderido ao serviço público 

de notificações electrónicas associado à 

morada única digital, a notificação deverá 

ser remetida através do serviço público de 

notificações electrónicas e prevalece 

sobre o envio da mesma notificação 

através de caixa electrónica ou conta 

electrónica aberta junto da plataforma 

informática disponibilizada pelo sítio 

electrónico institucional do órgão 

competente.  
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Por fim, refere-se que, em caso de 

omissão deverá ser aplicado o regime das 

notificações electrónicas previsto no 

Código do Procedimento Administrativo, 

excepto se, ao caso, for aplicável o Código 

de Procedimento e Processo Tributário.  

 

Em relação às notificações electrónicas da 

Segurança Social, menciona-se que, 

quando não exista adesão ao serviço 

público de notificações electrónicas 

associado à morada única digital, as 

notificações são efectuadas através da 

plataforma informática disponibilizada 

pelo sítio electrónico da Segurança Social 

ou da caixa postal electrónica, as quais, 

consoante as situações, equivalem à 

remessa por via postal, via postal 

registada, ou via postal registada com 

aviso de recepção, aplicando-se as regras 

previstas no Código de Procedimento e 

Processo Tributário à perfeição das 

notificações e citações electrónicas. 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 

 

Foram, agora, introduzidas alterações 

legislativas relevantes no que concerne às 

notificações, em matéria fiscal e da 

segurança social, na Lei Geral Tributária, 

no Código de Procedimento e Processo 

Tributário, no Regime Geral das Infracções 

Tributárias, no Regime Complementar do 

Procedimento de Inspecção Tributária e 

Aduaneira, no Código dos Regimes 

Contributivos do Sistema Previdencial de 

Segurança Social e no Decreto-Lei n.º 

42/2001. 

 

(i) Domicílio Fiscal 

O domicílio fiscal, conforme previsto na Lei 

Geral Tributária, passa a integrar o 

domicílio fiscal electrónico, que inclui o 

serviço público de notificações 

electrónicas associado à morada única 

digital, nos termos previstos no serviço 

público de notificações electrónicas 

associado à morada digital. 

 

Caso os sujeitos passivos adiram ao 

serviço público de notificações 
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electrónicas associado à morada única 

digital, deixa de ser obrigatória a 

designação de representante fiscal ou de 

adesão à caixa postal electrónica, com 

excepção do previsto em relação às 

pessoas colectivas ou entidades 

legalmente equiparadas que cessem 

actividade.  

 

O cancelamento da adesão ao serviço 

público de notificações electrónicas 

associado à morada única digital, no que 

diz respeito às pessoas singulares e 

colectivas residentes fora da União 

Europeia ou do Espaço Económico 

Europeu, porém, só produz efeitos após 

prévia designação de representante fiscal. 

 

(ii) Notificações e citações 

O Código de Procedimento e Processo 

Tributário passa a consagrar a 

possibilidade de as notificações e citações 

serem efectuadas através do serviço 

público de notificações electrónicas em 

caso de adesão à morada única digital.  

 

(iii) Avisos e notificações por via postal 

ou telecomunicações electrónicas 

O Código de Procedimento e Processo 

Tributário passa, também, a estabelecer 

que as notificações por via postal e, bem 

assim, as efectuadas nos processos de 

execução fiscal, possam ser efectuadas, 

por transmissão electrónica de dados, 

através do serviço público de notificações 

electrónicas associado à morada única 

digital, ou da caixa postal electrónica, 

equivalendo, ambas as situações, à 

remessa por via postal registada ou por via 

postal registada com aviso de recepção.  

 

Consagra-se, ainda, que as notificações 

por transmissão electrónica de dados 

podem conter apenas um resumo da 

fundamentação dos actos notificados se 

remeterem expressamente para uma 

fundamentação completa disponível, para 

cada sujeito passivo, na respectiva área 

reservada do Portal das Finanças. 
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(iv) Perfeição das notificações 

Segundo o Código de Procedimento e 

Processo Tributário, as notificações 

efectuadas para o domicílio fiscal 

electrónico consideram-se efectuadas no 

quinto dia posterior ao do registo de 

disponibilização daquelas no sistema de 

suporte ao serviço público de notificações 

electrónicas associado à morada única 

digital, e, bem assim, na caixa postal 

electrónica da pessoa a notificar. 

 

(v) Citações por via postal 

O Código de Procedimento e Processo 

Tributário passa a dispor que as citações 

nos processos de execução fiscal podem 

ser feitas para o domicílio fiscal 

electrónico, valendo como citação pessoal, 

e que se consideram efectuadas no quinto 

dia posterior ao do registo da 

disponibilização no sistema de suporte ao 

serviço público de notificações 

electrónicas associado à morada única 

digital, ou na caixa postal electrónica da 

pessoa a citar. 

 

(vi) Falta de designação de 

representantes 

O Regime Geral das Infracções Tributárias 

prevê, agora, que a falta de designação de 

uma pessoa com residência, sede ou 

direcção efectiva em território nacional 

para representar, perante a Administração 

tributária, as entidades não residentes 

neste território, bem como as que, embora 

residentes, se ausentem do território 

nacional por período superior a seis 

meses, no que respeita a obrigações 

emergentes da relação jurídico-tributária, 

quando obrigatória, bem como a 

designação que omita a aceitação 

expressa pelo representante, é punível 

com coima de €75 a € 7 500. 

 

(vii) Notificação pessoal e postal 

O Regime Complementar do Procedimento 

de Inspecção Tributária, por seu turno, 

passa a determinar a possibilidade de as 

notificações serem efectuadas, também, 

por transmissão electrónica de dados, 

através do serviço público de notificações 
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electrónicas associado à morada única 

digital, ou da caixa postal electrónica. 

 

(viii) Presunção de notificação 

No âmbito, ainda, do Regime 

Complementar do Procedimento de 

Inspecção Tributária, estabelece-se que a 

notificação efectuada para o domicílio 

fiscal electrónico se considera efectuada 

no quinto dia posterior ao do registo da 

disponibilização daquela no sistema de 

suporte ao serviço público de notificações 

electrónicas associado à morada única 

digital, ou na caixa postal electrónica, da 

pessoa a notificar. 

 

(ix) Notificação prévia para 

procedimento de inspecção 

Aplica-se à notificação prévia para 

procedimento de inspecção a presunção 

de que as notificações efectuadas para o 

domicílio fiscal electrónico se consideram 

efectuadas no quinto dia posterior ao do 

registo da disponibilização daquelas no 

sistema de suporte ao serviço público de 

notificações electrónicas associado à 

morada única digital, ou caixa postal 

electrónica, da pessoa a notificar. 

 

(x) Notificações electrónicas no 

âmbito da Segurança Social 

As alterações introduzidas ao Código dos 

Regimes Contributivos do Sistema 

Previdencial de Segurança Social prevêem 

a obrigatoriedade de adesão ao sistema de 

notificações electrónicas da Segurança 

Social, quando não se adira ao serviço 

público de notificações electrónicas 

associado à morada única digital, das 

entidades empregadoras, com excepção 

das pessoas singulares sem actividade 

empresarial; das entidades contratantes e, 

dos trabalhadores independentes que se 

encontrem sujeitos ao cumprimento da 

obrigação contributiva e, bem assim, que o 

regime das notificações e citações 

efectuadas através da plataforma 

informática disponibilizada pelo sítio 

electrónico da Segurança Social é 

regulamentado em diploma próprio.  

Também os executados em processo de 

execução fiscal por dívidas à Segurança 
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Social são obrigados a aderir ao sistema 

de notificações electrónicas da Segurança 

Social, quando não adiram ao serviço 

público de notificações electrónicas 

associado à morada única digital, sendo 

que esta obrigação se estende a todos os 

trabalhadores independentes que se 

encontrem sujeitos ao cumprimento da 

obrigação contributiva. 

 

Lisboa, 06 de Setembro de 2017 

 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Vânia Codeço 

Francisca Queiroz Vieira 
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