
 

Justiça 2005-2007: dois anos com resultados para 

as empresas 

 

20 factos & números 

 

1. 50mts para constituir uma Empresa na Hora (tempo médio 

em Janeiro de 2007). 

2. Mais de 20.000 Empresas na Hora criadas desde Julho de 

2005. 

3. 59% das sociedades criadas nos últimos 6 meses são 

Empresas na Hora. 

4. 48 postos de atendimento onde é possível constituir uma 

Empresa na Hora. 

5. Duas distinções internacionais dadas à Empresa na Hora: 

uma do Banco Mundial, onde Portugal foi considerado “top 

reformer”, outra onde Portugal ganhou o primeiro prémio na 

categoria “redução da burocracia”, num concurso patrocinado 

pela Comissão Europeia que envolveu centenas de 

participantes de diferentes Estados Europeus. 

6. Em apenas um ano, Portugal subiu 80 posições no ranking 

“starting a business”, do Banco Mundial, entre 155 países. 

7. 2.132.122 documentos únicos automóvel emitidos desde 

Outubro de 2005. 

8. Em Dezembro de 2006, o Documento Único Automóvel ficou 

disponível em 80 postos. 

9. 287.274 publicações de actos da vida das empresas efectuados 

on-line, com eliminação da publicação na III série do Diário 

da República. 



10. 15 a 17M€ poupados às empresas/ano com o sistema das 

publicações on-line para os actos da vida das empresas. 

11. Em Janeiro de 2007, mais de 60% dos actos de registo 

comercial praticados sem escritura notarial. 

12. Cerca de 815.000 actos de controlo obrigatório dispensado com 

a eliminação dos livros de escrituração mercantil, da 

obrigatoriedade das escrituras públicas em actos da vida das 

empresas e a supressão da publicação de actos na III série do 

Diário da República. 

13. Mais de 125M€/ano poupados pelas empresas em custos 

directos e indirectos com a eliminação dos livros de 

escrituração mercantil, da obrigatoriedade das escrituras 

públicas em actos da vida das empresas e a supressão da 

publicação de actos na III série do Diário da República. 

14. Mais de 12.162 autenticações e reconhecimentos presenciais 

realizados nas conservatórias. 

15. A constituição de sociedades através da “Empresa na Hora” e 

da “Empresa on-line” custa 300€+is, 360€+is ou 380€+is. A 

constituição de sociedades pela via tradicional custa sempre 

mais de 500€+is. 

16. 191 sociedades constituídas através da Internet com a 

“Empresa on-line”, com uma taxa de crescimento mensal de 

39%. 

17. 10.981 certidões permanentes já emitidas, desde 20 de 

Dezembro de 2006. 

18. 58% dos pedidos de marca nacional são realizados através da 

Internet, com a “Marca on-line” (1418 pedidos). 

19. Empresas poupam 3,4M€/ano com a “Marca on-line”. 



20. Preço do registo da prestação de contas foi reduzido de, pelo 

menos, 126€ em 2005, para 85€ em 2007, com a Informação 

Empresarial Simplificada. 

  


