COLEÇÃO LEGISLAÇÃO – Atualizações Online
Porquê as atualizações aos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
No panorama legislativo nacional é frequente a publicação de novos diplomas legais que, regularmente,
alteram outros diplomas, os quais estão muitas vezes incluídos nas compilações da Coleção Legislação. Ao
disponibilizar as atualizações, a Porto Editora pretende que o livro que adquiriu se mantenha atualizado de
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Qual a frequência das atualizações aos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
Serão disponibilizadas atualizações para cada livro até à preparação de uma nova edição do mesmo, semf) Meios de contacto telefónicos e informáticos.
pre que detetada uma alteração legal. O prazo que medeia entre as referidas alterações e a disponibilização
2 – Os dados pessoais constantes da base de dados do FCPC são recolhidos textos será sempre tão reduzido quanto possível.
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Basta aceder à página e área indicadas acima, selecionar um título e os respetivos ficheiros. O serviço é
completamente
gratuito.
ARTIGO
22.º Comunicação dos dados
Artigo 22.º
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DL n.º 247-B/2008, de 30-12; entrada em vigor: 2008-12-31.]

4 – [Revogado pelo art. 46.º do DL n.º 247-B/2008, de 30-12.]
No n.º 1 do art. 22.º-A, onde se
5 –lê:
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ARTIGO
22.º-A Certidão online
✁
Artigo 22.º-A

1 – A informação constante do FCPC referente às entidades mencionadas
nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 do artigo 4.º pode ser disponibilizada em suporte
eletrónico e permanentemente atualizada, mediante certidão a emitir nos termos e condições a definir por portaria do membro do Governo responsável
pela área da justiça.
2 – A disponibilização da informação constante da certidão referida no número anterior em sítio da Internet faz prova, para todos os efeitos legais e
Descarregue gratuitamente atualizações online em www.portoeditora.pt/direito
perante qualquer entidade pública ou privada, dos atos e factos relativos à
Comercial, 21.ª Edição – Col. Legislação. Agosto de 2018
entidade a que diga respeito.
06703.22
3 – A certidão disponibilizada nos termos do n.º 1 faz prova, para todos os
efeitos e perante qualquer entidade
pública ou privada, nos mesmos termos
1
da correspondente versão em suporte de papel.
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