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«DOCUMENTOS SEMPRE VÁLIDOS» ALERTA PARA A CADUCIDADE DAS
CERTIDÕES PERMANENTES

Os detentores de certidões permanentes de registo predial e comercial já podem
receber alertas por email a lembrar o fim do prazo de validade destes documentos e
sms com os dados necessários ao pagamento da renovação.

Esta funcionalidade, integrada na medida «Documentos sempre válidos», faz parte
do Simplex+ e visa facilitar a renovação das certidões permanentes, garantindo que
o código de acesso às mesmas se mantém válido.

A utilização destes dados dispensa assim os interessados de formularem um novo pedido de renovação e garante a manutenção do
mesmo código de certidão permanente, já detido anteriormente pelo interessado. Simplifica também o processo de pagamento, uma
que a respetiva referência multibanco é recebida por sms.

Desde que ficou disponível, no passado dia 2 de janeiro, para as certidões de registo comercial, esta medida registou uma adesão
significativa, com 23% dos utilizadores a efetuarem a sua renovação imediata.

A adesão foi ainda maior por parte dos detentores de certidões permanentes de registo predial prestes a expirar, tendo 65% efetuado
a respetiva renovação imediata, desde o dia 4 de janeiro.

Tal como até aqui, após o pedido de certidão permanente, a receção do código e a realização do pagamento, o código fica ativo por
um determinado período. O que muda, a partir de agora, é que, com esta funcionalidade, receberá um email a alertar para a
aproximação do termino da validade dos documentos e dias depois um sms com a referência para efetuar o pagamento. Assim, evita
a expiração do documento e mantém o mesmo código de acesso.

As certidões quer de registo predial quer de registo comercial são pedidas sempre que qualquer interessado necessite de ter
conhecimento ou fazer prova da situação jurídica da entidade (prédio ou sociedade). Por exemplo, os certificados de Registo Predial
são necessários na compra e venda de um imóvel, para efetuar um pedido de licenciamento na Câmara Municipal, realizar contratos
com empresas de água ou luz, pedir certificado energético na ADENE ou constituir uma hipoteca.

Já os certificados de Registo Comercial são necessários no reconhecimento de assinaturas, para a abertura de conta no banco,
compra e venda de um imóvel em nome de uma sociedade ou qualquer escritura/título em que intervenha uma sociedade.
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