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INTRODUÇÃO
Em 1986 foi constituído um grupo de trabalho no qual figuravam elementos do então GEP, actual
DGPJ, INE e da DGRN actual IRN, representado por entidades das conservatórias e dos cartórios
notariais, com vista à elaboração de instrumentos de notação que caracterizassem a actividade mensal
dessas mesmas entidades.
Assim, no ano de 1987, teve início a implementação de mapas de estatísticas de serviço, a ser
preenchidas mensalmente pelas conservatórias e cartórios notariais, com vista a não só servir de guias
de remessa dos verbetes estatísticos enviados à DGPJ, mas também de importante indicador de gestão
dos próprios serviços.
Desde a implementação dos mapas mensais, tem sido preocupação da DGPJ proceder à actualização
dos instrumentos de notação de recolha das estatísticas da justiça, nas áreas a que as estatísticas da
justiça se dedicam, em obediência às alterações legislativas que vão ocorrendo, de modo a ser possível
avaliar do impacto dessas medidas.
A importância de monitorizar este projecto exige uma resposta por parte do Sistema de Informação das
Estatísticas da Justiça, tendo em vista ajustar o seu método de recolha da informação estatística de
modo a poder também caracterizar esta realidade.
Em Janeiro de 2005, por ocasião da passagem do inquérito em papel a inquérito web, foram
consultados os mesmos intervenientes e aplicada a mesma metodologia com vista à integração dos
dados provenientes dos formatos papel para web. Esta medida têm a sua natureza no âmbito do
Sistema de Informação das Estatísticas da Justiça, que visa a eliminação do formato papel das
estatísticas da justiça, contribuindo assim para um serviço de informação integrado, actual e de
referência.
Em de Janeiro de 2006 foi disponibilizado às conservatórias do registo comercial, o formulário Web
modelo 293 - Constituição de Pessoa Colectiva ou Entidade Equiparada, e em Janeiro de 2007 o
formulário web 294 - Dissolução de Pessoa Colectiva ou Entidade Equiparada a fim de caracterizarem
a constituição e dissolução de sociedades sem escritura pública - Empresa na Hora, Empresa Online, e
por documento particular.
Na sequência da entrada em vigor do Regime Especial de Constituição Imediata de Associações ao
abrigo da Lei n.º 40/2007, de 24 de Agosto, que entrou em vigor a 31 de Outubro de 2007, procedeuse à actualização do presente formulário web de modo a contemplar a recolha das Associações criadas
de acordo com a presente legislação a partir de Janeiro de 2008.
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A recolha desta informação reveste-se de vital importância, uma vez que a mesma constitui um
importante indicador económico, que permite caracterizar e determinar alterações no sector comercial
português, área fundamental da economia portuguesa.

I - CARACTERIZAÇÃO GERAL
1. Código/Versão/Data
503 / 1.0
2. Código SIGINE
Não aplicável
3. Designação
Actividade Mensal - Registo Comercial (Mod.284)
4. Actividade Estatística
Não aplicável
5. Objectivos
Obter dados relativos à actividade mensal das Conservatórias do Registo Comercial, incidindo sobre
os actos de registo, de matrícula, inscrições, averbamentos, impugnações, processos e outros
6. Descrição
A presente operação estatística procede à recolha de informação por via de preenchimento de um
formulário web, e visa obter os tipos de actos registais efectuados nas conservatórias do registo
comercial existentes no território nacional num determinado mês; é um inquérito exaustivo
(recenseamento), em que todos os elementos de um universo são sujeitos a observação, e que se
caracteriza pela utilização de fontes de informação directa.
7. Entidade Responsável
Direcção-Geral da Política de Justiça – Ministério da Justiça
Técnico responsável: Chefe de Divisão de Estatísticas da Justiça
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Telf.:217924000 Fax.:217924080;
E-mail: correio@dgpj.mj.pt
8. Relacionamento com o EUROSTAT/ Outras Entidades
O relacionamento com o EUROSTAT é de natureza indirecta, via INE (quando existente no âmbito
da operação estatística).
9. Financiamento
Esta operação estatística é suportada pelo orçamento de funcionamento atribuído à DGPJ
(proveniente das receitas do Orçamento de Estado e das Notações do Instituto de Gestão
Financeira e Infra-Estruturas da Justiça, I.P.).
10. Enquadramento Legal
Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Setembro – Código das Sociedades Comerciais; Decreto-Lei n.º
403/86, de 3 de Dezembro – Código do Registo Comercial; Decreto-Lei n.º111/2005 de 8 de Julho
– Empresas na Hora; Decreto-Lei n.º2/2005, de 4 de Janeiro – Sociedades anónimas europeias;
Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março – Sociedades Comerciais cuja constituição não exige
escritura pública; Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março (art.º 38) - Extensão do regime dos
conhecimentos de assinaturas e da autenticação e tradução de documentos aos conservadores; Lei
40/2007, de 24 de Agosto – Regime Especial de Constituição Imediata de Associações
11. Obrigatoriedade de resposta
SEN – Sim/
EUROSTAT – Não
12. Tipo de Operação Estatística
Recenseamento.
13. Tipo de Fonte(s) de Informação
Directa.
14. Periodicidade de realização da operação
Mensal
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15. Âmbito Geográfico
País: Portugal (Continental, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira)
16. Utilizadores da Informação
Internos (ao Sistema de Estatística Nacional):
•

Direcção-Geral da Política de Justiça

Nacionais:
•

Administração Pública Central - Ministério da Justiça;

•

Pessoas singulares - Utilizadores Individuais

Os utilizadores indicados utilizam a totalidade (M. da Justiça) ou parte da informação que é
produzida (Pessoas singulares)
17. Data de início/Fim
Exemplo:
01/01/1987 – Início da recolha através de inquérito em papel;
01/01/2005 – Início da recolha de dados através de formulário web
18. Produtos
Padrão de Qualidade/ Prazo de disponibilidade ideal da informação:
45 dias após a recolha da mesma;
Designação: Estatísticas da Actividade das Conservatórias do Registo Comercial
Tipo de Produto: Quadros pré-definidos
Periodicidade de disponibilização: Mensal
Nível Geográfico: Conservatórias de Registo Comercial em território nacional
Tipo de disponibilização: Não sujeito a Tarifação
Utilizadores:
Internos:

Direcção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)

Nacionais:

Organismos públicos; Imprensa; Utilizadores Individuais
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II - CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA
19. População
O universo e o universo de referência coincidem e dizem respeito a todas as Conservatórias do
Registo Comercial existentes em território nacional.
20. Base de Amostragem
Ficheiro que contém a lista de todas as Conservatórias do Registo Comercial existentes em território
nacional e que constam do SIEJ.
21. Unidade(s) Amostrais
Conservatórias do Registo Comercial
22. Unidade(s) de Observação
Conservatórias do Registo Comercial
23. Desenho da Amostra
Não aplicável
24. Desenho do Questionário
O presente mapa foi estruturado com base no trabalho realizado nas conservatórias do registo
comercial. Efectuam-se alterações periódicas/revisões do instrumento de notação de modo a
acolher as alterações legislativas que vão surgindo, e assim, é possível verificar o impacto dessas
medidas na área das conservatórias. Em Janeiro de 2005, aquando da passagem do inquérito em
papel a inquérito electrónico (web), foram consultados os intervenientes no processo de recolha e
aplicada a mesma metodologia com vista a integração dos dados provenientes dos diferentes
formatos (papel e web). Desenvolveu-se o questionário, e realizaram-se testes, pela DGPJ e também
por parte das entidades informadoras, em ambiente de qualidade, depois de consolidado, o
formulário passou para o ambiente de produção do SIEJ.
Em Janeiro de 2006 disponibilizou-se às conservatórias do registo comercial o formulário
electrónico (web), modelos 293 - Constituição de Pessoa Colectiva ou Entidade Equiparada, e em
Janeiro de 2007 o modelo 294 - Dissolução de Pessoa Colectiva ou Entidade Equiparada, a fim de
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caracterizarem a constituição e dissolução de sociedades sem escritura pública - Empresa na Hora,
Empresa Online, e por documento particular.
Em 2008, procedeu-se à actualização do modelo 284 de modo a recolher informação sobre o
Regime Especial de Constituição Imediata de Associações (comummente conhecido por
Associações na Hora).
Não é possível junto das entidades informadoras recolher informação relativa ao tempo médio de
preenchimento.
25. Recolha de Dados
Período de Referência dos Dados: Mês
Período de Recolha: Até ao dia 10 do mês seguinte àquele a que respeita a informação;
Data de Expedição: Não aplicável;
Contacto Inicial: Não aplicável;
Método de Recolha: Até 31/12/2004 questionário em papel; a partir de 01/01/2005 questionário
electrónico/web;
Insistências/Tratamento de Recusas: Realizam-se através do correio electrónico inerente ao
SIEJ, se por ventura, a omissão da informação persistir, envia-se uma nota de aviso ao conservador
responsável pela conservatória do registo comercial em questão, em última instância envia-se uma
nota de aviso ao IRN com conhecimento desta missiva ao respectivo conservador;
Critério utilizado para fecho do inquérito: Não aplicável;
Possibilidade ou não de inquiridos Proxy: Não aplicável;
Utilização de incentivos: Não aplicável;
Disponibilização de apoio aos respondentes: Manual de Preenchimento; ecrã com hiperligação
para a “Ajuda”, com indicações específicas de preenchimento; apoio telefónico; por correio
electrónico, bem como acções de demonstração sobre as funcionalidades do SIEJ.
Captura dos dados
Entrada de Dados: recolha electrónica
Codificação: Automática
Software Utilizado:
Aplicação do Sistema de Informação das Estatísticas da Justiça (SIEJ);
SQL Server 2000; IBM DB2; SAS
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26. Tratamento dos dados
O método de tratamento da informação compreende a notação sumária de mapas de
situação/actividade e por ocorrências. A validação da coerência (referente ao número de actos) é
feita através da comparação dos mapas mensais de actividade com os meses anteriores e com
períodos homólogos. São igualmente comparados: o número total de actos no mapa com o número
total de verbetes (caracterizadores de alguns actos praticados) recebidos nesse mesmo mês.
Para obter informação precisa foram introduzidas mensagens de erro ou de confirmação nos
formulários electrónicos (web), a fim de, antes de cada modelo ser enviado, alertar o utilizador para
o não cumprimento das validações existentes no sistema.
27. Tratamento de não respostas
A funcionalidade do SIEJ - “Modelos em Falta”, permite listar os modelos que estão nessa
situação. Se a ausência persistir, efectuam-se insistências junto das entidades informadoras, ora por
contactos telefónicos, ora pelo correio electrónico inerente ao SIEJ, ou por notas de aviso
endereçados ao conservador da conservatória do registo comercial respectivo ou ao IRN com
conhecimento ao conservador. Não se aplica tratamento de não-respostas, uma vez que o objectivo
é a obtenção de uma taxa de resposta de 100%
28. Estimação e obtenção de resultados
A estimação de resultados não se aplica a esta operação estatística. Os dados são obtidos por
agregação dos valores efectivos e sujeitos a uma análise descritiva.
29. Séries Temporais
Não se aplica qualquer metodologia para tratamento da sazonalidade.
30. Confidencialidade dos dados
A informação recolhida por via da presente operação estatística é concretizada nos termos e nos
limites da Lei nº22/2008 de 13 de Maio. Os dados só podem ser divulgados caso se refiram a três ou
mais unidades estatísticas por variável ou conjunto de variáveis base, não permitindo qualquer
identificação directa ou indirecta das unidades estatísticas.
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31. Avaliação da Qualidade Estatística
A avaliação da qualidade dos dados é realizada através de validações que permitem avaliar quer o
“contexto/sentido” dos dados em relação a períodos anteriores, bem como a coerência dos dados e
o seu enquadramento legal. A coerência e comparabilidade dos dados foram asseguradas através da
aplicação de uma metodologia transversal utilizada em todos os modelos, sempre que não existam
especificidades próprias de cada instrumento de notação.
32. Recomendações Nacionais e Internacionais
Não aplicável;

III – CONCEITOS
331 – Agrupamento Complementar de Empresas (Contrato entre pessoas singulares ou
colectivas ou sociedades que, sem prejuízo da personalidade jurídica de cada uma, visa melhorar as
condições de exercício ou de resultado das suas actividades económicas. Adquire personalidade
jurídica com a inscrição do acto constitutivo no registo comercial);
332 – Agrupamento Europeu de Interesse Económico (Entidade jurídica de carácter
internacional e de tipo associativo, com fim económico mas não lucrativo, que visa facilitar ou
desenvolver a actividade económica dos seus membros e aumentar os resultados daquela actividade);
333 – Alteração do Capital Social (Ampliação ou redução do valor que totaliza as contribuições
dos sócios para o exercício da actividade social);
360 – Contra-ordenação (Todo o facto ilícito que preencha um tipo legal no qual se comine uma
coima. Na decisão administrativa cabe recurso para o tribunal);
364 – Cooperativa (Pessoa colectiva, com capital e composição variáveis, que visa, através da
cooperação e entreajuda dos seus membros e na observância dos princípios cooperativos, a
satisfação, sem fins lucrativos, das necessidades económicas, sociais e culturais dos seus associados);
383 – Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada (Estabelecimento comercial
constituído por uma única pessoa singular para exercício de uma actividade mercantil à qual afecta
parte do seu património (capital inicial do estabelecimento), único que responde pelas dívidas
resultantes das actividades compreendidas no seu objecto);
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434 – Processo de Impugnação de Normas (Meio processual adequado a obter a declaração, com
força obrigatória geral, da ilegalidade de normas regulamentares emitidas, no desempenho da função
administrativa, pelos órgãos da administração pública regional e local, pelas pessoas colectivas de
utilidade pública administrativa ou pelos concessionários);
454 – Recurso Hierárquico (Recurso que consiste em solicitar do superior hierárquico ou da
autoridade que exerça o poder de superintendência sobre o autor do acto impugnado a revogação ou
substituição deste);
474 – Sociedade Comercial (Sociedade que tem por objecto a prática de actos de comércio e que
adopte um dos tipos previstos no Código das Sociedades Comerciais. Podem ser anónimas, por
quotas, em nome colectivo e em comandita (simples ou por acções). As sociedades que não tenham
por objecto a prática de actos de comércio - sociedades civis - podem constituir-se de acordo com
uma das formas previstas naquele código (sociedades civis sob forma comercial);
2028 – Empresa Pública (Sociedade constituída nos termos da lei comercial, na qual o estado ou
outras entidades públicas estaduais possam exercer, isolada ou conjuntamente, de forma directa ou
indirecta, uma influência dominante em virtude de alguma das seguintes circunstâncias: a) detenção
da maioria do capital ou do direito de votos; b) direito de designar ou de destituir a maioria dos
membros dos órgãos da administração ou de fiscalização);
2041 – Sociedade Civil sob Forma Comercial (Sociedade que não tem por objecto a prática de
actos de comércio, mas que se constitui de acordo com um dos tipos previstos no Código das
Sociedades Comerciais);
2047 – Entidade Equiparada a Pessoa Colectiva (Para efeitos de inscrição no Ficheiro Central de
Pessoas Colectivas, todos os serviços, entidades ou organismos não personalizados cujo registo se
revele de interesse, nomeadamente para efeitos de planeamento e gestão);
2063 – Constituição de sociedades (Criação, por actos legais de novas sociedades, visando a
prática de actos comerciais, industriais e outros);
2898 – Capital Social (Elemento do contrato de sociedade que é constituído pelo valor - a
"importância" - expressa em moeda com curso legal, que totaliza as entradas dos sócios para o
exercício da actividade social);
3318 – Registo Comercial (Ao registo comercial compete a publicitação da situação jurídica dos
comerciantes individuais, sociedades comerciais, sociedades civis sob forma comercial,
estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada, cooperativas, empresas públicas,
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agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, bem
como de outras pessoas singulares e colectivas sujeitas por lei a registo comercial, tendo em vista a
segurança do comércio jurídico);
3491 - Fusão/Dissolução – (Reunião de uma ou mais sociedades numa só, mediante a constituição
de uma nova sociedade, para a qual se transferem globalmente os patrimónios das sociedades
fundidas. Este fenómeno pode também realizar-se mediante a transferência global do património de
uma ou mais empresas para outra. Em qualquer destes casos é efectuada a atribuição aos sócios
daquelas sociedades de partes, acções ou quotas da nova sociedade ou da sociedade já existente);
3492 – Cisão (O fenómeno Cisão pode assumir várias modalidades: Cisão/Dissolução; Cisão
Simples; Cisão/Fusão);
3493 – Cisão/Dissolução (Dissolução e divisão do património de uma sociedade, sendo cada uma
das partes resultantes destinada a constituir nova sociedade);
3494 – Cisão Simples (Destaque de parte do património de uma empresa para com ela constituir
outra sociedade);
3495 – Cisão/Fusão (Destaque de parte do património de uma sociedade, ou sua dissolução,
dividindo o seu património em duas ou mais partes, para as fundir com sociedades já existentes ou
com partes do património de outras sociedades, separadas por idênticos processos e com igual
finalidade. A cisão/fusão pode assumir uma das seguintes modalidades: - destaque de parte do
património de uma sociedade, sem dissolução desta, para fundir a parte destacada com outra
sociedade já existente; - destaque de parte do património de uma sociedade, sem dissolução desta,
para a fundir com parte do património de outra(s) sociedade(s), separado(s) por idêntico processo e
com igual finalidade; - divisão do património, dissolvendo-se a sociedade, em duas ou mais partes,
para as fundir com sociedades já existentes; - divisão do património, dissolvendo-se a sociedade, em
duas ou mais parcelas, para as fundir com parcelas do património de outras sociedades, separadas
por processo idêntico e com igual finalidade);
3591 – Comerciante Individual (Pessoa que exerce, a título habitual e profissional, actos de
comércio, por conta própria e com fim lucrativo);
3615 – Transformação/Sociedades (As sociedades comerciais ou civis podem adoptar
posteriormente um ou outro dos diferentes tipos de sociedades comerciais. A transformação de uma
sociedade não importa a dissolução dela, salvo se assim for deliberado pelos sócios);
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3617 – Fusão/Incorporação (Reunião de uma ou mais sociedades numa só, mediante a
transferência global do património de uma ou mais sociedades para outra (já existente);
3619 – Falência/Dissolução/Liquidação (A cessação definitiva da actividade de uma empresa
significa a dissolução de uma combinação de factores produtivos, com a restrição de que não
existem nenhumas outras empresas envolvidas. As mortes não devem incluir as cessações por
fusões, ou restruturações de empresas. Não deve incluir igualmente saídas de um subconjunto da
população derivadas somente de uma alteração de actividade).
3738 – Escritura pública (Documento autêntico, realizado pelo notário, que constitui a forma legal
de alguns negócios jurídicos);
3749– Inscrição (Forma de lavrar um assento, que consiste no registo originário de um facto);
3779 – Processo de Rectificação (Os registos inexactos e os registos indevidamente lavrados
devem ser rectificados por iniciativa do conservador, logo que tome conhecimento da irregularidade,
ou a pedido de qualquer interessado, ainda que não inscrito);
6536 – Sociedade Anónima Europeia (Tipo de sociedade comercial que se caracteriza pela divisão
do capital em acções, pela limitação da responsabilidade de cada accionista ao capital subscrito, pela
obrigação dos fundadores estarem, imediata ou mediatamente, ligados a mais de um Estadomembro da União Europeia, pela localização da sede estatutária num dos Estados-membros assim
como a sujeição a registo nesse Estado-membro de localização da sede).

IV – CLASSIFICAÇÕES
Designação: Listagem das conservatórias do registo comercial existentes em território nacional

V – VARIÁVEIS
33. Variáveis de Observação
•

Designação: Matrículas;

•

Unidade estatística observada: Conservatórias do Registo Comercial;

•

Unidade de medida: número de matrículas realizadas de comerciantes individuais,
sociedades comerciais, sociedades civis sob a forma comercial, de cooperativas, de
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estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada, de empresas públicas, de
agrupamentos complementares de empresas, de agrupamentos europeus de interesse económico,
de sociedades anónimas europeias, de outras pessoas colectivas e entidades equiparadas, de
navios, de representações permanentes de entes estrangeiros, extractadas e outras;
•

Classificação associada: Jurídica

•

Designação: Inscrições de constituição de pessoas colectivas e entidades equiparadas;

•

Unidade estatística observada: Conservatórias do Registo Comercial;

•

Unidade de medida: número de inscrições realizadas por constituição de pessoas colectivas
e entidades equiparadas, empresa na hora, empresa on-line, por documento particular, por
cisão artigo 118.º, n.1, al. a), por cisão (art.º 118.º, n.º 1, al. b), por cisão art.º 118.º, n.º 1, al.
c), por fusão art.º 97.º, n.º 4, por transformação, por escritura pública;

•

Classificação associada: Jurídica

•

Designação: Inscrições de alterações do pacto social/estatutos de pessoas colectivas e
entidades equiparadas;

•

Unidade estatística observada: Conservatórias do Registo Comercial;

•

Unidade de medida: número de inscrições de modificação do capital social,
transformações e outras alterações;

•

Classificação associada: Jurídica

•

Designação: Inscrições de dissolução de pessoas colectivas e entidades equiparadas;

•

Unidade estatística observada: Conservatórias do Registo Comercial;

•

Unidade de medida: número de inscrições de dissolução por escrituras públicas, por
outros títulos;

•

Classificação associada: Jurídica

•

Designação: Inscrições referentes a comerciantes individuais;

•

Unidade estatística observada: Conservatórias do Registo Comercial;

•

Unidade de medida: número de inscrições de comerciante individuais;

•

Classificação associada: Jurídica

•

Designação: Inscrições referentes a navios, extractadas e outras;
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•

Unidade estatística observada: Conservatórias do Registo Comercial;

•

Unidade de medida: número de inscrições de navios, extractadas e outras;

•

Classificação associada: Jurídica

•

Designação: Averbamentos;

•

Unidade estatística observada: Conservatórias do Registo Comercial;

•

Unidade de medida: número de averbamentos realizados às inscrições;

•

Classificação associada: Jurídica

•

Designação: Impugnações das decisões do conservador;

•

Unidade estatística observada: Conservatórias do Registo Comercial;

•

Unidade de medida: número de recursos hierárquicos, impugnações judiciais;

•

Classificação associada: Jurídica

•

Designação: Processos realizados no âmbito do Registo Comercial;

•

Unidade estatística observada: Conservatórias do Registo Comercial;

•

Unidade de medida: número de processos de justificação, rectificação, nomeação de
auditores ROC’s, contra-ordenação, de pré-registral, factos relativos a participações sociais a
promover pela sociedade, suprimento das deficiências;

•

Classificação associada: Jurídica

•

Designação: Processos de Dissolução e Liquidação no âmbito do Registo Comercial;

•

Unidade estatística observada: Conservatórias do Registo Comercial;

•

Unidade de medida: número de processos administrativos de dissolução voluntária,
processos administrativos de dissolução oficiosa, de dissolução por processo especial de
extinção imediata de entidades comerciais, outros procedimentos de dissoluções, processo
administrativo de liquidação do estabelecimento individual de responsabilidade limitada,
processo administrativo de liquidação voluntária, processo administrativo de liquidação
oficiosa, liquidação por processo especial de extinção imediata de entidades comerciais;

•

Classificação associada: Jurídica

•

Designação: Outros registos no âmbito do Registo Comercial;
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•

Unidade estatística observada: Conservatórias do Registo Comercial;

•

Unidade de medida: número de anotações, depósitos sobre prestação de contas, depósitos
sobre quotas e seus titulares, outros depósitos, recusas, rejeições de pedidos de depósito,
rejeições de apresentações, certidões oficiosas e requeridas, certidões permanentes oficiosas e
requeridas, fotocópias não certificadas, informações por escrito, publicações promovidas,
número de entidades extractadas, reconhecimento de assinaturas, autenticação de
documentos, certificados, traduções, reclamações administrativas e no livro amarelo;

•

Classificação associada: Jurídica

•

Designação: forma de ingresso dos pedidos;

•

Unidade estatística observada: Conservatórias do Registo Comercial;

•

Unidade de medida: número de pedidos realizados presencialmente, por correio, online ou
por outra forma;

•

Classificação associada: Jurídica

•

Designação: actos praticados por delegação do Registo Nacional de Pessoas Colectivas;

•

Unidade estatística observada: Conservatórias do Registo Comercial;

•

Unidade de medida: número apresentações realizadas nos termos do artigo 2.º do decretolei nº. 32/85, de 28 de Janeiro;

•

Classificação associada: Jurídica

•

Designação: Constituição imediata de Associações;

•

Unidade estatística observada: Conservatórias do Registo Comercial;

•

Unidade de medida: número de constituições de associações ao abrigo da Lei n.º 40/2007,
de 24 de Agosto;

•

Classificação associada: Jurídica

34. Variáveis Derivadas
Não existem variáveis derivadas a partir das variáveis de observação;
35. Informação a disponibilizar
Actos praticados pelas Conservatórias do Registo Comercial existentes no território nacional.
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VI – SUPORTES DE RECOLHA
36. Questionários
Instrumento de Notação nº 9627
37. Ficheiros: não aplicável

VII – ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS
GPLP - Gabinete de Política Legislativa e Planeamento
DGPJ – Direcção-Geral da Política de Justiça
DSEJ – Divisão de Serviços da Estatística da Justiça
INE - Instituto Nacional de Estatística
CSE - Conselho Superior de Estatística
SEN - Sistema Estatístico Nacional
DGRN - Direcção-Geral dos Registos e do Notariado
IRN – Instituto dos Registos e do Notariado
SIEJ - Sistema de Informação das Estatísticas da Justiça
SIGINE – Sistema de Informação de Gestão do INE
SQL – Structure Query Language
SAS – Statistics Analysis System
EUROSTAT – Serviço de Estatísticas das Comunidades Europeias
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•

Website do Instituto Nacional de Estatística: http://www.ine.pt

•

Website do Instituto dos Registos e do Notariado: http://www.irn.mj.pt/
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