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§ 1.º Introdução. Contextualização do regime normativo da Morada Única Digital 

face ao emprego de meios electrónicos pela Administração Pública 

 

0. O lesto avanço das tecnologias de informação, na esteira do segundo pós-

guerra e, com especial celeridade, a partir das derradeiras décadas do 

século pretérito, tem vindo a implicar uma mudança no paradigma da 
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relação entre os indivíduos e a Administração Pública, passando este nexo 

relacional a pautar-se, crescentemente, pelo generalizado recurso às 

tecnologias de informação e comunicação1 (TIC), empregando diversos 

instrumentos telemáticos e variados meios informáticos, todos cada vez 

mais sofisticados e capazes, mormente ao nível da capacidade de 

tratamento de dados e da rapidez de processamento de informação.2  

 

1. Evidentemente, o emprego das TIC, na medida em que envolvendo uma 

profunda modificação dos termos e do modo como a Administração e os 

cidadãos, durante muito tempo, se relacionaram entre si veio a significar, 

por isso mesmo, uma alteração ao nível do perfil operacional da própria 

Administração3, nomeadamente no que concerne à forma como a função 

administrativa é desempenhada, na medida em que tal desempenho tem 

vindo a exigir cada vez maiores qualificação, valorização e especialização 

                                                           

1 Para os efeitos do que nos irá ocupar, preocupar-nos-á menos a terminologia a utilizar – mas 
salvaguardando sempre, em qualquer caso, a indispensável pertinência e a necessária adequação 
da terminologia empregue - do que propiciar uma mais imediata fácil percepção da realidade 
subjacente ao objecto analítico que está no cerne das subsequentes reflexões. 
Tendo em mente tal desiderato, parece-nos que a locução “tecnologias de informação e 
comunicação” é não apenas suficientemente abrangente como, sobretudo, é de utilização tão 
disseminada a ponto de, a nosso ver, se ter tornado praticamente sinónimo de emprego de meios 
informáticos no tratamento e no processamento da informação e, portanto, na execução de 
tarefas nas quais os expoentes máximos são o computador (“hardware”) e o programa informático 
(“software”).  
2 Para uma perspectiva das implicações e da influência que do emprego das tecnologias da 
informação têm vindo a derivar para o relacionamento entre os cidadãos e os entes 
administrativos cfr., entre muitos outros que se poderiam referenciar, Paulo Otero, Manual de 

Direito Administrativo, vol. I, Almedina, Coimbra, 2013, pp. 484 e ss.; os artigos de Miguel Prata 
Roque e, em co-autoria, de Ana França Jardim e Miguel Assis Raimundo intitulados, 
respectivamente, “O procedimento administrativo eletrónico” e “Balcão único eletrónico”, ambos 
incluídos na obra colectiva Comentários ao Novo Código do Procedimento Administrativo, AAFDL, 
Lisboa, 2016 (3.ª) II vol., pp. 483 e ss.     
3 Em geral, a propósito das repercussões decorrentes do emprego de meios electrónicos pela 
Administração Pública cfr. Miguel Prata Roque “O Nascimento da Administração Electrónica num 
Espaço Transnacional” in E-Pública, n.º 1, Janeiro de 2014. 
Em especial, analisando os termos da manifestação da vontade administrativa por meios 
electrónicos e bem assim as patologias no decurso desse exercício se podem materializar cfr., do 
mesmo autor, o artigo “Administração eletrónica e automatização”, incluído na obra colectiva 
“Estudos em Homenagem a Rui Machete”, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 755 e ss.     
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dos meios humanos que se encontram ao serviço dos vários entes e 

organismos administrativos.4 

 

2. O Código do Procedimento Administrativo (adiante CPA), publicado em 

anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 04/01, vem, no seu artigo 14.º, 

aparentemente5, assumir uma mudança de paradigma quanto ao modo de 

funcionamento da Administração Pública, na medida em que o legislador 

assume, abrangentemente mas, também, apenas genericamente, o 

desiderato de o relacionamento administrativo com os interessados se 

desenrolar através de meios electrónicos. 

 

                                                           

4 Como é consabido, os últimos anos têm vindo a mostrar que o capital humano ao serviço da 
administração pública, ao invés de ser encarado como um activo a valorizar no quadro de um 
repensar e reorientar estratégicos das funções, é essencialmente perspectivado como um mero 
custo que importa a todo transe reduzir, num raciocínio fundamentalmente destituído de 
preocupações de longo prazo, assentando numa abordagem puramente economicista, segundo 
uma lógica de curto prazo, estruturalmente contabilística, como tem vindo a ser repetidamente 
evidenciado não apenas pelos exercícios orçamentais dos últimos anos como também - 
porventura ainda mais exuberantemente – pelos procedimentos negociais que precederam a 
aprovação de sucessivos orçamentos em anos transactos, havendo, de resto, que adoptar-se, a esse 
conspecto, uma concepção particularmente ampla de negociação, de cariz essencialmente 
ritualístico-formal, em ordem a conseguir caracterizar-se como negociais os contactos havidos 
entre os diversos intervenientes, uma vez que, em vários desses procedimentos ditos negociais, a 
margem de determinação inapelavelmente inerente à liberdade de estipulação foi 
conspicuamente exígua - para não dizer mesmo substantivamente ausente - fruto das 
circunstâncias de todos por demais conhecidas, umas objectiva - ou objectiváveis - associadas à 
“assistência” financeira, outras de índole mais subjectiva na medida em que inerentes às posturas, 
e às postulações, mais ou menos assumidas, quanto à forma, ao alcance, à intensidade e ao ritmo 
do prover à designada consolidação orçamental, é possível discernir a presença de determinados 
esquemas e pressupostos de pensamento. 
5 Dizemos aparentemente porquanto, como pertinentemente sinaliza Miguel Prata Roque, in “O 
procedimento administrativo eletrónico”, estudo incluído na obra colectiva intitulada 
Comentários ao Novo Código do Procedimento Administrativo, 2015, Lisboa, AAFDL, p. 380, o 
legislador, pese embora as abrangentes disposições normativas que compõem o artigo 14.º do 
CPA, se fica, não obstante, por meras prescrições de cariz genérico e valor essencialmente 
principial, sem se abalançar para uma concretização normativa decretando um dispositivo 
normativo no qual, indo para além da simples proclamação principial, se densificassem, 
especificadamente, os actos e os trâmites nos quais se materializa a opção pela “administração 
electrónica”.  
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3. Esse desiderato de tramitação electrónica e, por conseguinte, 

desmaterializada – e, desejavelmente, flexibilizada e agilizada – é, parece, 

assumida e estendida ao próprio processo administrativo, como se 

constata atentando no disposto no n.º 4 do artigo 64.º do CPA, onde se 

ressalva o processo electrónico da aplicação do disposto nos dois números 

anteriores do artigo, remetendo o legislador a disciplina deste para 

“diploma próprio” o qual, não obstante, ainda não viu a luz do dia, pese 

embora o lapso de tempo já decorrido desde a data de entrada em vigor do 

CPA, que, conforme o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, 

ocorreu em 08/01/2015.6  

 

4. O Decreto-Lei n.º 93/2017 é, portanto, mais um diploma que se deverá 

perspectivar e enquadrar no âmbito dessa mudança de paradigma no 

funcionamento da Administração Pública, nele se contendo um regime do 

qual transparece, em termos particularmente impressivos, a importância 

crescente de que o emprego de meios electrónicos se reveste no 

desempenho da função administrativa.   

 

                                                           

6 Em Espanha, a Ley n.º 11/2007, de 22/06, no n.º 1 do artigo 32.º, contém uma noção de processo 
administrativo electrónico, definindo-o como o conjunto de documentos referentes a um 
procedimento administrativo, independentemente do tipo de informação que contenham. 
A Ley n.º 39/2015, de 01/10, revogando o regime da Ley n.º 30/1992, de 26/11, veio aprovar o novo 
regime procedimental comum da administração pública espanhola; nos termos do n.º 2 do artigo 
70.º da nova Ley, o processo administrativo deve ter formato electrónico, nele se devendo conter o 
elenco ordenado de todos os actos e formalidades realizados no decurso do procedimento, 
determinando o legislador, em particular, no inciso final do n.º 2, que o processo electrónico 
deverá ainda conter cópia electrónica certificada da decisão que venha a ser prolatada. 
Decreta ainda a Ley n.º 39/2015, de 01/10, no n.º 1 do artigo 12.º, que a Administração deverá 
auxiliar os interessados que com ela pretendam relacionar-se mediante meios electrónicos, 
facultando-lhes não apenas os canais de acesso como também os demais sistemas e aplicações que 
concretamente se mostrem necessários.        
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§ 2.º Adjacências normativas: o serviço público de notificações electrónicas 

associado à morada única digital ante outros regimes jurídicos em matéria de 

notificações electrónicas   

 

5. Sustentado na credencial habilitante contida na Lei n.º 9/2017, de 03/03, o 

Decreto-Lei n.º 93/2017 veio, nos termos decretados na al. a) do seu artigo 

1.º, instituir no ordenamento jurídico nacional a morada única digital (à 

qual, doravante, nos passaremos a referir, abreviadamente, como MUD) e 

bem assim o regime de notificações electrónicas àquela associado, sendo 

este regime caracterizado, nos termos da al. c) do artigo 1.º, enquanto 

regime especial. 

 

6. Não obstante a qualificação à qual vimos de aludir, entendeu o legislador, 

no n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-Lei em apreço delimitar, pela negativa, o 

âmbito objectivo de aplicação do diploma, determinando que o mesmo 

não abrange as citações, notificações e demais comunicações enviadas 

pelos tribunais. 

 

7. Muito embora se possa defender que o enquadramento normativo das 

citações e das notificações provenientes dos tribunais – como, 

similarmente, os demais regimes jurídicos que, sectorialmente, 

prescrevam em matéria de notificações electrónicas – sempre se deveria 

perspectivar como configurando um regime especial (até em virtude de, 

tradicionalmente, se encontrar vertido ou nos respectivos códigos de 

processo ou em diplomas complementares a estes) o legislador, não 

obstante, entendeu afirmar explicitamente estarem excluídas do âmbito de 
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aplicação do Decreto-Lei as comunicações efectivadas no âmbito nos 

processos judiciais. 

 

8. É por isso que se compreende com alguma dificuldade, de um ponto de 

vista sistemático, a estatuição contida no artigo 17.º do Decreto-Lei; com 

efeito, decretando, no n.º 1 do referido artigo, que “o disposto no diploma 

prevalece sobre quaisquer outras disposições gerais ou especiais” (sic), o 

legislador parece olvidar a qualificação genérica em que assentou na al. c) 

do artigo 1.º. 

 

9. Com efeito, se, como se observou, decorre da al. c) do artigo 1.º do 

Decreto-Lei n.º 93/2017 que o regime de notificações nele contido é 

explicitamente qualificado como um regime especial relativamente a todos 

os demais que versem sobre notificações electrónicas, a estatuição contida 

no n.º 1 do artigo 17.º, para lá de se prefigurar como algo redundante, 

parece, por outro lado, no mínimo, susceptível de abrir a porta a 

interpretações que pretendam descortinar no novo diploma uma natureza 

paramétrica ou, em qualquer caso, que concebam o novo regime como 

revestindo-se de uma relevância genérica e abrangentemente prevalente 

em matéria de notificações electrónicas. 

 

10.  É certo que o legislador, num esforço tendente a temperar a considerável 

amplitude da estatuição, entendeu aditar, a final do n.º 1 do artigo 17.º, que 

a determinação nele contida é de tomar-se “nos termos do número 

seguinte” (sic) e, portanto, circunscrita aos casos nos quais, nos termos do 
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n.º 2 do mesmo artigo, a pessoa7 que deva ser notificada por uma entidade 

aderente8 tenha também aderido ao serviço público de notificações 

electrónicas, sendo que, nessas circunstâncias, o dever de notificar o 

interessado deverá ser cumprido por via do serviço de notificações 

associada à MUD, que o mesmo é dizer que a modalidade de notificação 

instituída pelo Decreto-Lei n.º 93/2017 prevalece sobre o dever de notificar 

através da caixa de correio electrónica ou de conta electrónica aberta na 

plataforma informática disponibilizada pelo sítio electrónico institucional 

da entidade pública em questão. 

 

11.  A nosso ver, porém, o condicionamento aplicativo que o legislador 

entendeu verter no n.º 2 do artigo 17.º pouco acrescenta de exegeticamente 

relevante; com efeito, prescrever que sempre que num concreto 

procedimento houver que notificar (por via electrónica) o interessado, 

essa notificação se deverá efectivar nos termos do Decreto-Lei n.º 93/2017 

– desde que, evidentemente, a entidade pública tenha aderido ao serviço 

público de notificações electrónicas – vem a ser, na prática, reafirmar, 

noutros termos, o que já decorreria, em qualquer caso, do disposto no n.º 1 

do mesmo artigo. 

 

12.  No nosso modo de ver, portanto, o que essencialmente distingue o n.º 1 do 

n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 93/2017 parece ser a distinta 

perspectiva prescritiva assumida pelo legislador: enquanto no n.º 1 este 

                                                           

7 Independentemente de ser ou não uma pessoa física, já que o novo regime, nos termos do n.º 1 
do artigo 2.º do Decreto-Lei, abrange quaisquer pessoas singulares ou colectivas, públicas ou 
privadas, nacionais ou estrangeiras que entendam indicar uma morada única digital e aderir ao 
serviço público de notificações.  
8 Nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei, podem aderir ao serviço público de notificações 
electrónicas, nomeadamente, quaisquer serviços ou entidades das administrações directa ou 
indirecta, bem como as autarquias locais e as fundações públicas, independentemente de terem 
regime público ou privado. 
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decreta em termos abstractos e englobantes, genericamente reportados a 

quaisquer outros regimes jurídicos, gerais ou especiais, que disponham em 

matéria de notificações electrónicas, no n.º 2 do artigo 17.º o legislador 

limita-se a concretizar, a propósito de um específico procedimento, o que, 

abstracta e abrangentemente, já prescreve no n.º 1. 

 

13.  Seja como for, atendendo ao teor do n.º 2 do artigo 17.º, evidencia-se de 

forma clara que será apenas nos casos em que as entidades públicas não 

tenham aderido ao serviço público de notificações electrónicas que a 

notificação deverá ser feita nos moldes e nos termos concretamente 

previstos para o procedimento em causa, que o mesmo é dizer, 

socorrendo-nos da terminologia do n.º 2 do artigo 17.º, por via da caixa de 

correio electrónica ou da conta electrónica disponibilizada no sítio 

institucional do órgão sob cuja égide decorra esse concreto procedimento. 

 

14.  Como indicia a epígrafe do presente parágrafo destas nossas reflexões, 

parece-nos que a abordagem do novo regime beneficiará se, ainda que de 

forma esquemática e sem quaisquer pretensões de exaustividade, a 

contextualizarmos face a alguns outros regimes jurídicos nos quais se 

contêm referências normativas a notificações por via electrónica. 

 

15.  É o caso, desde logo, da chamada caixa postal electrónica (CPE), cuja 

criação foi determinada no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

50/20069, e cujo regime jurídico, na sequência do disposto no n.º 3 da 

mesma Resolução, veio a constituir o objecto do Decreto-Lei n.º 112/2009, 

de 09/06. 

                                                           

9 Publicada na Iª Série-B do Diário da República de 05/05/2006. 
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16.  Trata-se de um regime cujo âmbito subjectivo de aplicação é mais amplo 

do que o do serviço de notificações electrónicas associado à MUD já que, 

como se depreende do n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros à qual 

vimos de aludir, também as empresas10, as entidades administrativas 

independente e os tribunais são admitidos à utilização da CPE no âmbito 

do desenrolar das respectivas relações jurídicas.   

 

17.  Compulsando, por seu turno, o enquadramento emergente do diploma 

legislativo que, na sequência da prescrição contida no n.º 3 da citada 

Resolução do Conselho de Ministros, veio a materializar-se no Decreto-Lei 

n.º 112/2006, de 09/06, e, mais concretamente, atentando no n.º 1 do 

respectivo artigo 4.º, depara-se-nos uma diferença assinalável que vem, 

justamente, na esteira do que vimos de dizer no número precedente, a 

traduzir-se na constatação de que, ao invés do regime das notificações 

electrónicas contido no Decreto-Lei n.º 93/2017, que não é, como já 

observámos, aplicável às citações e notificações judiciais, o elenco de 

utilidades propiciadas pelo serviço público disponibilizado por intermédio 

da CPE inclui também a efectivação de citações e de notificações judiciais. 

 

                                                           

10 Na medida em que o n.º 1 da citada Resolução referencia autonomamente a administração 
indirecta do Estado, no âmbito da qual se incluem o que, hoje, o n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei 
n.º 300/2013, de 03/10, denomina, globalmente, como o sector público empresarial, no qual se 
compreende também, atento o inciso final daquela norma, o sector empresarial local, a alusão a 
empresas na mencionada disposição da Resolução só pode interpretar-se como querendo 
abranger as sociedades a que se refere a lei comercial. 
Se dúvidas houvesse, aliás, quanto à abrangência do elenco de entidades admitidas à adesão à 
CPE, o n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 112/2006, de 09/06, dissipá-las-ia de forma patente, na 
medida em que decreta, in fine, que a caixa postal electrónica pode igualmente abranger 
comunicações, escritas ou de outra índole, “…provenientes de outras entidades.” (Sic.) 
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18.  Também no Decreto-Lei n.º 135/99, de 22/04, com a redacção que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13/05, se prescreve, no n.º 4 do artigo 

13.º-A, que as notificações no âmbito dos procedimentos administrativos 

podem ser feitas por via electrónica, nos termos previstos no CPA ou 

regulados em lei especial, numa norma que, manifestamente, assume um 

cariz essencialmente remissivo, sendo certo que o recurso aos meios 

electrónicos para efeitos de as entidades administrativas comunicarem, 

seja no âmbito interno – e portanto, tanto no relacionamento 

interorgânico como no plano intrasubjectivo – como ao nível externo, 

como será o caso, paradigmático das relações com os interessados 

procedimentais, se reveste de natureza preferencial, nos termos do 

disposto nos números 2 e 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 135/99. 

 

19.  Digno de nota – por, desde logo, nele se consubstanciar o resultado do 

cumprimento da obrigação de transposição da Directiva n.º 2006/123/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12/12, relativa aos serviços no 

mercado interno, vulgo Directiva Serviços – é também o Decreto-Lei n.º 

92/2010, de 26/07, diploma que, relativamente aos procedimentos 

administrativos a que se reporta, prescreve, na al. a) do seu artigo 5.º, 

designadamente, que todas as notificações entre os interessados e as 

autoridades administrativas devem poder ser efectuadas através de meios 

electrónicos, por intermédio do balcão único electrónico a que se refere o 

artigo 6.º do citado Decreto-Lei, retomando o n.º 5 do artigo 6.º, no 

essencial, a estatuição vertida na al. a) do artigo 5.º.  

 

20.  Também no CPA se dispõe, com carácter geral, na al. c) do n.º 1 do artigo 

112.º, que as notificações podem ser efectuadas, também, por via 
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electrónica, geradas em sítio electrónico pertencente ao ente no qual se 

integra o órgão administrativo ou no balcão único electrónico.11 

 

21.  De notar que o CPA faz expressamente depender a possibilidade de 

recorrer à notificação electrónica, no que às pessoas singulares diz 

respeito, do respectivo consentimento12, não sendo o consentimento 

necessário, porém, no caso das notificações dirigidas a pessoas colectivas13. 

 

22.  De referir ainda o Decreto-Lei n.º 15/2010, de 16/01, no anexo ao qual se 

encontra o regime jurídico de acesso e exercício de actividades de 

comércio, serviços e restauração (RJCSR), de cujo n.º 1 do artigo 20.º 

decorre que, exceptuados os procedimentos inspectivos e sancionatórios, 

os demais procedimentos administrativos são tramitados por via 

electrónica no denominado balcão do empreendedor. 

 

23.  Do sumaríssimo recenseamento de diplomas e regimes normativos que 

vimos de efectivar depreende-se, portanto, a importância que tem vindo a 

assumir o crescentemente disseminado recurso a meios e a instrumentos 

electrónicos no âmbito das relações entre a Administração e os 

                                                           

11 Deve, a propósito, chamar-se a atenção para o que se nos afigura ser a imprecisão ou, em 
qualquer caso, a evitável flutuação terminológica com que nos deparamos no CPA em matéria de 
notificações electrónicas; de facto, se, na al. c) do n.º 1 do artigo 112.º, se alude à possibilidade de a 
notificação ter lugar em sítio electrónico pertença da entidade pública ou no balcão único 
electrónico, no n.º 5 do art.º 113.º do mesmo Código, dispondo em matéria de perfeição das 
notificações, o legislador, por um lado, emprega uma locução mais ampla – “…outras notificações 
por via de transmissão electrónica de dados…” – não aludindo expressamente ao balcão 
electrónico, aditando, todavia, por outro lado, uma menção à caixa postal electrónica, 
reportando-se, aparentemente, com uma tal referência, ao instrumento ou sistema electrónico 
com a mesma designação previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 112/2006, de 09/06.  
12 Cfr. a al. b) do n.º 2  do artigo 112.º do CPA. 
13 Cfr. a al. a) do n.º 2 do artigo 112.º do CPA. 
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particulares, que o mesmo é dizer, na tramitação do procedimento 

administrativo.    

 

§ 3.º Do regime positivo do Decreto-Lei: principais aspectos 

 

24.  Consignada que ficou, nos números precedentes, uma sumária recensão 

de alguns dos que se nos parecem ser alguns dos mais impressivos regimes 

normativos em matéria de notificações electrónicas, é tempo de passar a 

percorrer, nos seus aspectos essenciais, o regime de notificações 

electrónicas contido no Decreto-Lei n.º 93/2017. 

 

25.  O legislador principia por, no artigo 3.º do Decreto-Lei, dispor acerca do 

modo e dos termos conducentes à instituição, por assim dizer, da MUD; o 

procedimento passa, desde logo, por o interessado eleger um endereço de 

correio electrónico (n.º 2) que poderá ser um disponibilizado por qualquer 

fornecedor (n.º 3), passando o endereço assim seleccionado a equivaler ao 

domicílio ou à sede, respectivamente, da pessoa singular ou colectiva em 

causa.14 

                                                           

14 Se bem interpretamos o n.º 2 e 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 112/2006, de 09/06, a 
metodologia em que assenta a CPE é distinta, não parecendo depender ou, em qualquer caso, não 
se afigurando pressupor a prévia escolha, por parte do interessado, de um endereço de correio 
electrónico, ao invés do que sucede com a MUD, que é instituída após a eleição, pelo interessado, 
de um endereço pré-existente. 
Parece, portanto, que enquanto a CPE é criada ou, em qualquer caso, se materializa aquando da 
adesão por parte do interessado, a MUD, pelo contrário, assenta num endereço de correio 
electrónico já existente, que o interessado elege - de entre os vários que, porventura, possa ter 
criado ou de que seja titular – para efeitos de o fidelizar à MUD. 
Uma questão interessante consiste em saber se o interessado em instituir a MUD pode eleger um 
endereço de correio electrónico que utilize mas de que não seja titular ou se apenas poderá 
fidelizar um endereço de que seja o titular efectivo. 
Parece-nos que o teor do n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 93/2017 aponta para que apenas 
possa ser fidelizado um endereço electrónico de que o interessado seja titular efectivo o que, 
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26.  De notar, porém, que pese embora o endereço electrónico correspondente 

à MUD poder ser um disponibilizado por qualquer fornecedor de correio 

electrónico, o envio de notificações electrónicas para a MUD apenas 

poderá ser efectuado através do serviço público de notificações a ela 

associado (n.º 4), apenas podendo existir uma única MUD por cada 

interessado, servindo esta toda a Administração (n.º 5). 

 

27.  O modo de operar a fidelização do endereço de correio electrónico é 

objecto das várias normas que compõem o artigo 4.º; todavia, não obstante 

a já de si algo prolixa regulação vertida no artigo, cumpre ter presente que 

nela se contém apenas o travejamento primário, por assim dizer, do 

procedimento de fidelização, uma vez que, à semelhança do que se 

prescreve em vários outros artigos do Decreto-Lei n.º 93/2017, também no 

n.º 4 do artigo 4.º, a respeito da conclusão do procedimento de fidelização, 

se remete para ulterior regulamentação os termos da conclusão do 

procedimento de fidelização. 

 

28.   Sem prejuízo da chamada de atenção que vimos de fazer, afigura-se-nos 

útil, relativamente à sequência ou, se se preferir, quanto às etapas do 

procedimento de fidelização já enunciadas no artigo 4.º do Decreto-Lei, 

destacar o seguinte: 

                                                                                                                                                                          

desde logo, torna problemática, nomeadamente, a admissibilidade de os interessados recorrerem 
aos endereços electrónicos criados no âmbito das entidades públicas para os seus trabalhadores, 
até porque as mais das vezes, as entidades públicas estipulam regras quanto aos termos e limites 
para a utilização desses endereços de correio electrónico profissionais. 
É questão que não podemos senão suscitar, esperando, todavia, que o legislador, na ulterior 
regulamentação a emitir em cumprimento da determinação vertida no n.º 4 do artigo 4.º, tenha 
uma particular atenção às especificidades inerentes aos endereços de correio electrónico 
institucionais. 
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a) Quanto ao momento de efectivação, a fidelização pode ser feita a todo 

o tempo, de forma presencial ou electrónica, precedendo um 

procedimento tendente à verificação da identidade e da titularidade 

efectiva do endereço de correio electrónico – n.º 1; 

b) Quanto aos serviços junto dos quais pode ser realizada, disponibilizam 

essa faculdade, entre outros, o Portal do Cidadão, as Lojas e Espaços do 

Cidadão, os serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira e os serviços 

do Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. – cfr., respectivamente, as 

alíneas b) a e) do n.º 2; 

c) Quanto aos efeitos, temos que, uma vez operada a fidelização, o 

endereço de correio electrónico fica associado, consoante o caso, às 

bases de dados relativas à identificação civil ou às bases de dados 

atinentes à identificação das pessoas colectivas ou ainda, no caso de 

pessoas colectivas estrangeiras, às bases de dados da administração 

fiscal – cfr., respectivamente, as alíneas a) a c) do n.º 5. 

 

29.  Também a respeito do regime jurídico especificamente aplicável ao 

serviço público de notificações eletrónicas associado à MUD se evidencia o 

carácter principial ou de base, por assim dizer, do dispositivo normativo 

contido no artigo 5.º do Decreto-Lei, na medida em que o legislador, nos 

termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do citado artigo, remete para decreto-lei 

a regulamentação mais fina do funcionamento do sítio da Internet e o 

detalhar da aplicação móvel que viabilizarão o acesso ao sistema 

informático do serviço público de notificações electrónicas. 

 

30.  Sem embargo, pois, da indispensabilidade de se ter em consideração o 

teor da regulamentação que há-de vir a ser promanada, fica-se desde já 
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ciente, compulsando o enquadramento vertido no artigo 5.º, que o sistema 

público de notificações eletrónicas é gerido pela AMA, I.P.15 (n.º 1) e que a 

esta entidade, gestora do serviço, é, atenta a estatuição vertida do n.º 5 do 

artigo 5.º, vedado o acesso ao conteúdo das notificações electrónicas 

enviadas. 

 

31.  Não poderia, de resto, deixar de ser assim, já que já decorre do 

enquadramento constitucional pertinente16 e também das normas 

infraconstitucionais relevantes, maxime aquelas relativas à protecção dos 

dados pessoais, que a confidencialidade e a reserva da informação deverão 

ser sempre salvaguardadas.17 

 

32.  No artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 93/2017 o legislador ocupa-se do 

procedimento de adesão ao serviço público de notificações electrónicas, 

devendo salientar-se que, nos termos do n.º 1, aos aderentes não é lícito 

excluir qualquer uma das entidades aderentes da faculdade de o notificar 

por via do sistema de notificações associado à MUD.  

 

33.  Se a estatuição à qual vimos de aludir se compreende à luz do desiderato, 

claramente assumido pelo legislador, de instituição de um interface 

comunicacional unitário entre os diferentes aderentes, ela revela também, 

por outro lado, estar-lhe subjacente uma perspectiva metodológica 
                                                           

15 A Agência para a Modernização Administrativa, I.P., cuja criação era prevista na Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 39/2006, de 21/04, foi criada nos termos do Decreto-Lei n.º 116/2007, de 
27/04.     
16 Cfr. o n.º 1 do artigo 35.º da Constituição da República Portuguesa. 
17 Paulo Otero, Manual de Direito Administrativo, p. 492, fala mesmo de um direito à 
autodeterminação informacional, referenciando o disposto no n.º 1 do artigo 35.º da Lei 
Fundamental como o esteio normativo de suporte para esse direito, em ordem a, nas palavras do 
ilustre Professor, assegurar ao indivíduo o “seu estatuto como cidadão e não como mero objeto de 

informações.” (Sic.) 
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claramente distinta daquela que preside às disposições do CPA em matéria 

de notificações electrónicas. 

 

34.  Com efeito, o cotejo das normas do Decreto-Lei com as do CPA evidencia 

que nestas, ao invés daquelas, a notificação electrónica é concebida e 

perspectivada por reporte a uma particular relação jurídica, estabelecida 

no âmbito da tramitação de um concreto procedimento administrativo; é 

essa, com efeito, a conclusão que se impõe, a nosso ver, ante o resultado 

da concatenação exegética do disposto, nomeadamente, no n.º 1 do artigo 

110.º, no n.º 1 do artigo 111.º e no artigo 112.º, n.º 1, al. c) e n.º 2, alíneas a) e 

b), todos do CPA, normas nas quais descortinamos outros tantos 

afloramentos da associação ou da conexão, para efeitos da aplicação do 

regime jurídico do procedimento administrativo comum, entre a 

notificação e um específico procedimento em curso, observação à qual se 

deve aditar ainda, num plano sistemático, a circunstância de a disciplina 

normativa das notificações haver sido remetida pelo legislador para o 

Capítulo II do Título II do Código, tendo o citado Capítulo por epígrafe, 

justamente, “Procedimento do ato administrativo”.18 

 

35.  Pelo contrário, a concepção e o desenho do regime das notificações 

electrónicas contido no Decreto-Lei n.º 93/2017 assenta, parece-nos, numa 

opção ou, se se quiser, numa filosofia claramente distinta, suportada num 

pressuposto primordialmente estatutário ou estrutural, por assim dizer; 

                                                           

18 Em reforço da postulação que vimos de assumir aditamos ainda o disposto na al. g) do n.º 1 do 
artigo 102.º do CPA, onde se prescreve que, no requerimento inicial, o interessado deve indicar, 
designadamente, o endereço da caixa postal electrónica para os efeitos do disposto no n.º 1 do 
artigo 63.º, que o mesmo é dizer, no que releva para a temática sobre a qual nos debruçamos, para 
efeitos de o interessado manifestar o seu consentimento para que as comunicações entre si e a 
Administração possam decorrer com recurso meios electrónicos, mormente por intermédio da 
caixa postal electrónica sendo que, quanto a esta última, se terá de ter em conta o disposto no 
Decreto-Lei n.º 112/2006, de 09/06.  
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por outras palavras: o legislador, ainda que assentando em que a MUD, e o 

sistema de notificações a ela associado, são de base potestativa e que a 

manifestação de vontade de que depende a adesão pode, 

consequentemente, nos termos do disposto nos números 4 e 5 do artigo 

6.º, vir a ser retratada, o legislador, dizíamos, pressupõe que, enquanto se 

mantiver a situação jurídica decorrente da adesão, o relacionamento entre 

os dois pólos categoriais de aderentes – aqueles que, de uma parte, se 

perfilam enquanto administrados/interessados e, de outra parte, os órgãos 

e os entes públicos integrantes da Administração Pública19 – 

independentemente de estar, ou não, em curso um específico 

procedimento, deve estabelecer-se por via do serviço público de 

notificações associado à MUD20, parecendo-nos que a referida índole 

estrutural ou estatutária surge aflorada na estatuição do n.º 3 do artigo 3.º, 

onde se determina a equivalência entre o serviço de notificações associado 

à MUD e o domicílio ou a sede das pessoas singulares e das pessoas 

colectivas, respectivamente. 

 

36.  Uma questão relevante que o novo regime jurídico suscita é a que se 

traduz, no caso das entidades públicas, em determinar ou em identificar 

qual o órgão competente para efeitos de efectivar a adesão do ente público 

ao serviço público de notificações electrónicas. 

 

                                                           

19 Nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei, podem aderir ao serviço público de notificações 
electrónicas não apenas pessoas colectivas públicas, como são as autarquias locais ou as fundações 
públicas e as entidades públicas empresariais mas também, estruturas não personalizadas como 
são serviços e organismos integrados na administração directa a que se reporta a al. a) do n.º 1 do 
citado artigo.  
20 Também a este conspecto julgamos evidenciar-se uma diferença relativamente ao sistema da 
CPE, na medida em que, neste, sem prejuízo das notificações se efectivarem por via electrónica 
poderiam, não obstante, continuar a existir, cumulativamente, notificações em formato clássico, 
que o mesmo é dizer, em formato físico; é o que se retira, com efeito, do n.º 1 do artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 112/2006, de 09/06. 
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37.  Com efeito, se, relativamente às pessoas singulares, se deverá ter em 

consideração, sobretudo, a capacidade jurídica do sujeito actuante - e, no 

caso de haver limitações, as formas e os meios legalmente instituídos para 

suprir eventuais incapacidades – e se, no concerne às pessoas colectivas 

privadas, haverá que ter em conta os termos (sejam eles de índole 

normativa – que, as mais das vezes, se revestem de natureza meramente 

supletiva – ou de natureza estatutária ou deliberativa) dos quais é feita 

depender a respetiva vinculação21, no caso das entidades públicas a 

circunstância de a adesão depender, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do 

Decreto-Lei n.º 93/2017, da celebração de acordo com a Agência para a 

Modernização Administrativa, IP, sujeito a homologação do membro do 

governo com o pelouro da modernização administrativa22, o princípio da 

legalidade e, em particular, o princípio da competência tornam 

indispensável determinar qual o órgão habilitado para efeitos da 

celebração do referido acordo. 

 

38.  No caso dos municípios, considerando, por um lado, a genérica 

competência de representação em que é investido pela al. a) do n.º 1 do 

artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09 (Lei das Autarquias Locais, ou LAL), 

e a ampla competência de que é incumbido, nos termos da al. f) do n.º 2 

do mesmo artigo, para outorgar contratos em representação do município, 

afigura-se-nos ser o presidente da câmara municipal o órgão competente 

para o efeito. 

                                                           

21 Cfr., v.g., no que concerne às sociedades comerciais, o disposto nos artigos 260.º e 261.º e nos 
artigos 408.º e 409.º, todos do Código das Sociedades Comerciais, consoante estiverem em causa, 
também respectivamente, sociedades por quotas ou sociedades anónimas.  
22 Actualmente, tendo em conta a o regime orgânico governamental vigente, a competência em 
questão repousa sobre a Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, a quem 
incumbe também o exercício dos poderes de superintendência e de tutela sobre a Agência de 
Modernização Administrativa, IP; cfr. o n.º 1 do artigo 8.º e a al. b) do n.º 3 do artigo 13.º, ambos do 
Decreto-Lei n.º 251.º-A/2015, de 17/12. 
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39.  Quanto às freguesias, atentando na ampla competência representativa em 

que é investido pela al. a) do n.º 1 do artigo 18.º da LAL e os 

assinalavelmente abrangentes termos (remissivos) da competência da 

competência que lhe é deferida nos termos da al. y) do n.º 1 do mesmo 

artigo, parece-nos ser o presidente da junta de freguesia o órgão 

competente para efeitos da celebração do acordo a que se reporta o n.º 2 

do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 93/2017. 

 

40.  No que concerne às fundações públicas, haverá sobretudo que ter em 

conta, atento o disposto na al. c) do n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 24/2012, 

de 09/0723, o que se disponha a respeito nos respectivos documentos 

instituidores/estatutos, para os quais a citada disposição normativa 

remete, sendo nesses documentos que se disporá, nomeadamente, em 

matéria de estruturação orgânica e de distribuição de competência entre 

os órgãos da fundação pública. 

 

41.  No caso das empresas do sector público, tem que ter-se presente que o 

legislador, na al. b) do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 93/2017, adopta 

uma postura que, prima facie, diríamos assumir uma índole restritiva, na 

medida em que, a propósito do elenco de entidades que podem aderir ao 

serviço público de notificações, apenas alude expressamente às entidades 

públicas empresariais. 

 

42.  Sendo consabido que, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

133/2013, de 13/10, diploma onde se contém o regime do sector empresarial 

                                                           

23 Diploma que, entretanto, foi já alterado pela Lei n.º 150/2015, de 10/09.  
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público, são consideradas como empresas públicas todas aquelas 

constituídas por entes públicos – ou que estejam sob controlo público – 

sob a forma de sociedade comercial de responsabilidade, nos termos da lei 

comercial e que o legislador, no n.º 2 do mesmo artigo, entendeu 

autonomizar as estruturas que, no Capítulo IV daquele diploma legislativo, 

são designadas como “entidades públicas empresariais”, a conclusão que, 

prima facie, parece emergir é a de que o legislador do Decreto-Lei n.º 

93/2017 apenas admite à faculdade de adesão ao serviço público de 

notificações electrónicas, de entre as empresas públicas, as entidades 

públicas empresariais que têm, nos termos expressamente decretados no 

artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, a natureza de pessoas colectivas 

públicas, por contraponto às demais empresas públicas relativamente às 

quais se depreende, atento o disposto nos artigos 5.º, n.º 1, 10.º, n.º 1, 13.º, 

n.º 1 e 14.º, n.º 1, todos do Decreto-Lei n.º 133/2013, terem natureza jurídico-

privada.24 

 

43.  Trata-se de uma peculiaridade que, aparentemente, traduz uma opção 

deliberada do legislador do Decreto-Lei n.º 93/201725, sendo uma 

explicação possível – e, ao que julgamos, indiciariamente plausível – a que 

se infere subjacente à enunciação, contida nas alíneas a) a e) do n.º 1 do 

artigo 7.º, das estruturas e dos entes admitidos a aderir ao serviço público 

de notificações, e que, concretizando, se traduz na circunstância de todas 

                                                           

24 No mesmo sentido se pronunciava Pedro Gonçalves, Regime Jurídico das Empresas Municipais, 
Almedina, 2007, p. 81, discorrendo no âmbito da vigência da Lei n.º 53-F/2006, de 29/12, diploma 
no qual se continha o enquadramento do sector empresarial municipal anterior à Lei 50/2012, de 
31/08, afirmando que as sociedades constituídas no âmbito e nos termos da lei comercial, ao invés 
do que sucedia com as entidades empresariais locais, não assistia personalidade jurídico-pública. 
25 Com efeito, cumpre recordar o mandato exegético contido no n.º 3 do artigo 9.º do Código Civil, 
que prescreve dever o intérprete presumir não apenas que o legislador consagrou as soluções mais 
ajustadas como também que o fez expressando-se da forma mais adequada. 
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aquelas entidades, serviços e organismos ali elencadas terem natureza 

jurídico-pública.  

 

44.  Dada a relevância prática, afigura-se-nos importante fazer uma alusão 

mais detida relativamente às imbricações e às implicações passíveis de 

emergir da conjugação ou da articulação entre o regime de notificações 

electrónicas previsto no Decreto-Lei n.º 93/2017 e o que, a respeito da 

mesma temática, se decreta no Código dos Contratos Públicos (CCP). 

 

45.  As potenciais perplexidades advêm, como já tivemos oportunidade de 

salientar, de o regime disposto no Decreto-Lei n.º 93/2017 para o serviço 

público de notificações electrónicas se arrogar, atento o disposto no n.º 1 

do artigo 17.º, de aplicação prevalente relativamente a quaisquer outros 

que disponham sobre a mesma matéria, sejam estes gerais ou – como nos 

parece ser o caso do regime decorrente do CCP – especiais.    

 

46.  Atendo-nos à versão do CCP emergente das recentíssimas modificações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/0826, cumpre principiar 

por atentar na norma do artigo 467.º que, abrangentemente, decreta que 

as notificações previstas no Código se devem efectivar por via de correio 

electrónico ou por através de outro meio de transmissão escrita e 

electrónica de dados. 

 

                                                           

26 Nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei, a nova versão do CCP decorrente da revisão/alteração 
entrará em vigor em 1 de Janeiro de 2018, apenas sendo aplicável, decreta o n.º 1 do artigo 12.º, aos 
procedimentos tramitados e aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor. 
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47.  Mais amplamente, o n.º 1 do artigo 468.º do CCP prescreve que quaisquer 

comunicações entre as entidades adjudicantes ou o júri do procedimento e 

os interessados se deverão efectuar através de correio electrónico ou de 

outro meio de transmissão escrita e electrónica de dados.27 

 

48.  Sem embargo, deparamos, ao longo do CCP, com várias normas que, em 

termos distintos do que, com carácter genérico, decreta o artigo 469.º, 

configuram de forma diversa as notificações que, reflexa ou mediatamente, 

coenvolvem. 

 

49.  De facto, o CCP determina, em várias das suas normas, que determinada 

informação ou certa conduta sejam disponibilizadas na plataforma 

electrónica; é o caso, sem quaisquer pretensões de exaustividade: 

a) Dos erros e das rectificações a que se reporta o n.º 8 do artigo 50.º; 

b) Das solicitações do júri em matéria de rectificação e suprimento das 

propostas ou das candidaturas, nos termos do n.º 5 do artigo 72.º, 

c) Ou da disponibilização, pelo adjudicatário, dos documentos de 

habilitação, nos termos do n.º 2 do artigo 85.º28; 

d) Das listas de concorrentes a que se reporta o n.º 1 do artigo 138.º.   

 

                                                           

27 Já no âmbito da fase de execução de contrato, o n.º 2 do artigo 468.º dispõe que, salvo 
estipulação contratual em contrário, as comunicações entre os contraentes públicos e os 
cocontratantes se podem realizar através dos meios electrónicos a que alude o n.º 1 ou por via 
postal, mediante carta registada ou carta registada com aviso de recepção. 
28 Atente-se, de resto, na expressiva epígrafe do artigo 85.º do CCP que, de seguida, passamos a 
transcrever: “Notificação da apresentação dos documentos de habilitação”.  
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50.  Noutros casos, o legislador torna o recurso à plataforma electrónica 

supletivo ou, até, dispensa de todo a tramitação electrónica: é o caso, 

respectivamente, do envio do convite ou da remessa da proposta no 

âmbito do procedimento por ajuste directo, nos termos do n.º 4 do artigo 

115.º, por um lado, e da adjudicação decorrente do procedimento de ajuste 

directo simplificado, nos termos do n.º 1 do artigo 128.º, por outro. 

 

51.  Quer-nos parecer, pois, não obstante o disposto no n.º 1 do artigo 17.º do 

Decreto-Lei n.º 93/2017, que o disposto no CCP em matéria de notificações 

eletrónicas deverá prevalecer. 

 

52.  Com efeito, para além da circunstância de o regime do CCP assumir a 

natureza de normação especial relativamente ao que prescreve o Decreto-

Lei n.º 93/2017, o facto de, no regime da contratação pública, se corporizar 

o resultado do cumprimento do dever de transposição das directivas 

comunitárias relevantes29, das quais constam, de resto, nos termos dos 

respectivos Anexos, exigências especificas em matéria de notificações 

electrónicas, imposições estas que o Decreto-Lei n.º 96/2015, de 17/08, no 

qual se contém o enquadramento presentemente vigente em matéria de 

plataformas electrónicas, veio assumir e dar seguimento, a par da 

circunstância, que reputamos sobremaneira relevante, de o Decreto-Lei n.º 

93/2017 não revestir de forma alguma a índole ou a natureza paramétrica 

que apenas às leis de valor reforçado é constitucionalmente reconhecida30 

                                                           

29 A saber: a Directiva n.º 2014/23/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro, 
relativa à adjudicação de contratos de concessão, a Directiva n.º 2014/24/UE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro, relativa aos contratos públicos e a Directiva n.º 
2014/25/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro, relativa aos contratos 
públicos celebrados nos sectores da água, da energia e dos transportes e dos serviços postais.    
30 Cfr. os números 2 e 3 do artigo 112.º da Constituição da República Portuguesa. 
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são razões que, a nosso ver militam no sentido de se dever dar primazia 

aplicativa ao disposto no CCP em matéria de notificações electrónicas. 

 

53.  De resto, o próprio n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei, na nossa 

perspectiva, concorre no sentido da conclusão de base que vimos de 

extrair; com efeito, se, como é determinado naquela norma, a notificação 

por via do serviço publico associado à MUD apenas prevalece 

relativamente à notificação através de correio electrónico ou à notificação 

por intermédio de conta aberta na plataforma disponibilizada pelo sítio 

institucional do órgão competente, isso significa que as notificações que, 

atentas as normas que no CCP prescrevem a plataforma electrónica como 

o locus no qual, em regra, os procedimentos pré-adjudicatórios devem ser 

tramitados não se prefiguram susceptíveis de sofrer os efeitos 

derrogatórios decorrentes do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 93/2017 

sendo que, em qualquer caso, decisivamente, a notificação por via do 

serviço público associado à MUD sempre dependerá de uma iniciativa 

potestativa, na medida em que, basilarmente, pressupõe sempre uma 

prévia adesão por parte do interessado, enquanto o recurso aos meios 

electrónicos em geral, e à plataforma electrónica, em particular, são, em 

regra, concebidos pelo legislador do CCP como instrumentos de emprego 

ou de utilização obrigatórios. 

 

54.  Prosseguindo o recenseamento das inovações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 93/2017 em matéria de notificações electrónicas, é mister aludir 

também às alterações que o diploma introduz à Lei Geral Tributária (LGT) 

e ao Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), nos termos 

respectivamente, dos seus artigos 9.º e 10.º. 
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55.  Tais alterações têm por escopo, no essencial, congraçar com o Decreto-Lei 

os regimes em matéria de notificação tributária contidos em cada um 

daqueles diplomas, resultando da nova redacção dada pelo artigo 9.º do 

Decreto-Lei ao n.º 2 do artigo 19.º da LGT que o domicílio fiscal passará a 

abranger também o domicílio fiscal electrónico, incluindo o serviço 

público de notificações eletrónicas associado à MUD. 

 

56.  Quanto ao CPPT, observamos que o artigo 10.º do Decreto-Lei modifica o 

n.º 5 do artigo 35.º, passando as notificações electrónicas tributárias a 

poder serem remetidas através do serviço público de notificações 

associado à MUD, o n.º 9 do artigo 38.º, que passa a determinar 

similarmente no âmbito do processo executivo, outro tanto resultando do 

novo n.º 4 do artigo 191.º em matéria de citações, a que acrescem as 

alterações introduzidas ao n.º 10 do artigo 39.º e ao n.º 6 do artigo 191.º do 

mesmo Código, que passam a decretar, ambas, que as notificações 

dirigidas para o domicílio fiscal electrónicos se consideram efectuadas ao 

5º dia posterior ao da sua disponibilização no serviço associado à MUD ou 

na caixa postal electrónica. 

 

57.  Digna de especial realce é a nova redacção dada ao n.º 13 do artigo 38.º do 

CPPT, que passa a dispor que as notificações electrónicas efectuadas nos 

termos do (novo) n.º 9 podem conter apenas um resumo da 

fundamentação dos actos levados ao conhecimento do sujeito passivo, 

desde que remetam expressamente para uma fundamentação completa, 

disponível na área reservada do Portal das Finanças de cada sujeito 

passivo. 



O Decreto-Lei n.º 93/2017, de 01/08:  o regime jurídico da morada única digital… 

 
Rui Duarte 

 

 

 

 Online, novembro de 2017 | 26 

 

58.  Uma leitura mais superficial da norma a que vimos de aludir poderá 

conduzir alguns à conclusão segundo a qual nela se conterá uma 

fundamentação essencialmente reconduzível à fundamentação remissiva, 

afim ou congénere à que, genericamente, é admitida pelo n.º 1 do artigo 

153.º do CPA. 

 

59.   A nós, porém, quer-nos parecer que, verdadeiramente, o que na nova 

redacção do n.º 13 do artigo 38.º do CPPT se contém é admissibilidade 

como que de uma fundamentação-síntese ou, se se preferir, de uma 

súmula fundamentadora que, a nosso ver, nos parece passível de censura a 

três níveis: 

a) Por um lado, por tornar desnecessariamente complexo ao 

administrado aceder ao teor integral da fundamentação, na medida em 

que, para lá de aceder ao sistema de notificação associado à MUD, o 

notificado terá ainda que, caso pretenda ou necessite conhecer o 

completo discurso fundamentador, de aceder à respectiva área 

reservada do Portal das Finanças, diferindo, assim, o cabal desempenho 

do que é um direito procedimental de decisiva importância;  

b) Em segundo lugar, por abrir a porta, ao menos potencialmente, à 

possibilidade de eventuais discrepâncias ou divergências entre a 

súmula ou o resumo da fundamentação carreado através do serviço de 

notificações associado à MUD, por um lado, e o seu teor íntegro da 

mesma, tal como constante da área reservada do Portal da Finanças 

correspondente ao sujeito passivo notificado, por outro, com prejuízo 

para a certeza e a segurança jurídicas, com as implicações que daí 

poderão sobrevir; 
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c) Por se mostrar-se passível, por fim, de suscitar dissídios quanto à 

concreta determinação do momento em que se deverá ter por 

devidamente notificado o interessado, com as consequências que, no 

plano contencioso, facilmente se podem antecipar.31   

 

60.  Idênticas preocupações de harmonização ou compatibilização dos textos 

legais parecem ser as que presidem às alterações introduzidas pelo art.º 11.º 

do Decreto-Lei ao artigo 124.º do Regime Geral das Infracções Tributárias e 

pelo art.º 12.º do mesmo diploma aos artigos 38.º, 43.º e, em moldes 

remissivos, ao 49.º, todos do Regime Complementar do Procedimento de 

Inspecção Tributária e Aduaneira. 

 

61.  Já no que concerne às alterações introduzidas pelo artigo 13.º do Decreto-

Lei ao artigo 23.º-A do Código dos Regimes Contributivos do Sistema 

Previdencial da Segurança Social o legislador emprega uma técnica 

distinta, determinando, na nova redacção, a obrigatoriedade de adesão ao 

sistema de notificação da Segurança Social sempre que o cidadão não adira 

ao serviço público de notificações electrónicas associado à MUD, 

remetendo o n.º 3 do artigo 23.º-A para diploma próprio a regulamentação 

do regime de notificações e citações específico da Segurança Social. 

 

                                                           

31 Assim, a título de mero exemplo, poderá discutir-se se, para efeitos, nomeadamente, do disposto 
nos números 2 a 4 do artigo 60.º do CPTA, se deverá atender ao momento e, sobretudo, ao 
conteúdo da (súmula da) notificação carreada por via do serviço público de notificações associado 
à MUD ou se, como, quanto a nós, parece ser mais curial, o interessado deverá, previamente a 
lançar mão da faculdade prevista na citada norma do CPTA, consultar o teor integral da 
notificação tal como constante da sua área reservada do Portal das Finanças o que, ainda assim, 
não resolverá o problema na eventualidade, a que já aludimos, de não haver correspondência 
entre o teor da notificação expedida por via do sistema associado à MUD e a fundamentação 
constante do Portal das Finanças.  



O Decreto-Lei n.º 93/2017, de 01/08:  o regime jurídico da morada única digital… 

 
Rui Duarte 

 

 

 

 Online, novembro de 2017 | 28 

62.  A especial atenção devotada pelo legislador às notificações no âmbito 

previdencial levou-o, para além disso, a aditar, no âmbito sistemático das 

“Disposições Finais” ao Decreto-Lei, um artigo 15.º cujo n.º 1 determina que 

as notificações e as citações electrónicas nos domínios das relações 

jurídicas contributivas e prestacionais da Segurança Social, do processo 

executivo e do procedimento contraordenacional tramitar-se-ão através da 

plataforma electrónica facultada pelo sítio electrónico da Segurança Social, 

ou através da caixa postal electrónica, sempre que não houver adesão ao 

serviço público de notificações associado à MUD, decretando o n.º 2 do 

artigo 15.º que as notificações assim realizadas equivalerão, conforme o 

caso, à remessa por via postal, por via postal registada ou por via postal 

registada com aviso de recepção. 

 

63.  De salientar, ainda, o extenso elenco de regimes regulamentadores que, a 

serem emitidos por via de portaria, o legislador consignou no artigo 16.º do 

Decreto-Lei e bem assim a que, a nosso ver, é a relativamente 

despicienda32 remissão normativa feita, a título subsidiário, no artigo 18.º, 

para o disposto no CPA e no CPPT.      

            

§ 4.º Conclusão: impressões preliminares 

 

64.  As reflexões precedentes, nas quais se corporiza uma análise tão-só 

preliminar, mais do que de timbre conclusivo, pretende ser 

essencialmente problematizada e problematizante, tendo por objecto um 

regime que, até perante a relevância constitucionalmente reconhecida, nos 

                                                           

32 Com efeito, quer no artigo 2.º do CPA, quer no art.º 1.º do CPPT se contêm disposições que, 
mediante amplas remissões temáticas, dispõem quanto à extensão aplicativa dos respectivos 
regimes. 
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números 1 e 3 do artigo 268.º da Lei Fundamental, à tarefa de notificação, é 

indispensável concatenar e articular congruentemente com os regimes que 

tematicamente lhes estão conexos ou adjacentes. 

 

65.  A assinalável extensão das matérias que o novo regime jurídico remete 

para ulterior regulamentação e densificação é mais um elemento que, a 

nosso ver, manifestamente, aconselha, ao legislador como aos operadores 

jurídicos em geral, um especial cuidado de forma a, nos respectivos 

desempenhos, se evitarem dúvidas exegéticas e perplexidades aplicativas, 

numa temática que está intimamente conexa com a promoção, a 

salvaguarda e a actuação de direitos fundamentais. 

 

66.  A densa regulamentação de que o Decreto-Lei carece e a solução eleita 

pelo legislador para a respectiva entrada em vigor mostram-se, elas 

próprias, passíveis de, justamente, poder suscitar uma questão de 

constitucionalidade. 

 

67.  Essa questão de constitucionalidade é, a nosso ver, esquematicamente, a 

seguinte: tendo em conta que o legislador, no n.º 1 do artigo 21.º do 

Decreto-Lei, retroactivamente, decretou o dia 01/07/2017 como o da 

entrada em vigor do regime, sem embargo de, nos termos do n.º 2 do 

mesmo artigo, determinar que o sistema informático de suporte do serviço 

público de notificações é disponibilizado até ao final do presente ano, a 

circunstância de a concreta implementação e funcionamento do serviço de 

notificações electrónicas depender da regulamentação que o artigo 16.º 

remete para portaria vem a significar, na prática, que será a entrada em 

vigor da(s) portaria(s) em causa o factor determinante para desencadear a 
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efectiva produção de efeitos do Decreto-Lei, dando assim azo a um 

circunstancialismo que, na nossa perspectiva, se mostra difícil de conjugar 

com o disposto no n.º 5 do artigo 112.º da Constituição, norma na qual, 

nomeadamente, se veda a actos normativos de outra natureza, entre 

outras, a faculdade de modificar ou suspender actos de natureza 

legislativa.  

 

68.  Seja como for, não sendo a intenção que nos determinou outra que não a 

de expor as nossas primeiras impressões e dúvidas relativamente ao novo 

regime, é, pois, com tal desiderato em mente que oferecemos as sumárias 

cogitações precedentes ao escrutínio crítico dos que sobre o mesmo tema 

entendam vir também a reflectir, sendo que nos parece sobremaneira 

importante ter presente que o lançar mão de recursos e/ou de 

instrumentos electrónicos/cibernéticos, muito mais do que uma simples 

moda ou um mero sinal dos tempos, deve, isso sim, decisivamente, 

assentar numa adequada ponderação dos interesses e dos valores em 

presença, e bem assim das especificidades e características particulares da 

sociedade que se designa servir com o recurso àqueles meios e 

instrumentos, devendo, sobretudo, ter-se em vista a consecução de 

imperativos de eficiência, de eficácia, de simplificação e de 

desburocratização e, nessa medida, de boa administração a qual, ainda que 

não tendo se prefigurando como um parâmetro suficientemente denso 

para efeitos da realização de um juízo positivo quanto à justeza, à 

propriedade ou à aptidão de tais meios ou instrumentos, se perfila – e, a 

nosso ver, se perfilará com crescente intensidade e vigor – como eminente 

critério negativo ou de controlo quanto à virtualidade de tais meios e dos 

termos em que a sua utilização é concretamente regulada, em ordem a 

promover-se uma prossecução do interesse público que se pretende seja 

teleologicamente estribada e axiologicamente orientada. 


