
                                                                      
 
 
 
 
 

Diário da República Electrónico muda de visual, aumenta os conteúdos e 
melhora o acesso à informação 

 
 
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda, SA, informa que o site do Diário da República 
Electrónico vai ser alterado, dia 17 de Dezembro, em benefício dos cidadãos e das 
empresas que o utilizam diariamente. 
 
No âmbito do Programa Simplex para 2008, foi decidido tornar ainda mais simples e 
fácil a consulta aos 50.000 actos e diplomas que são publicados anualmente em 
Diário da República. 
 

A reformulação do Diário da República Electrónico passa pela melhoria da 
organização da informação que passa a ter agora outra apresentação. 
 

O acesso às várias áreas do Diário da República Electrónico é simplificado, 
permitindo distinguir a utilização do “Serviço Universal e Gratuito”, a utilização do 
“Serviço de Assinatura” e o acesso ao “Envio de Actos para Publicação”. 
 

São aumentados os conteúdos hoje disponibilizados no Diário da República 
Electrónico: 

• Passa a estar agora disponível para consulta toda a extinta 3.ª série do Diário 
da República, desde 1943, quando hoje era apenas possível desde 1970; 

• Passa a estar agora disponível para consulta da 2.ª série do Diário da 
República, desde 1990, quando hoje era apenas possível desde 2000; 

• Passará já em 2009 a estar disponível para consulta a 1.ª série do Diário da 
República, desde 1910, data de implantação da República Portuguesa, 
quando hoje era apenas possível desde 1960. 

 

São também melhoradas as funcionalidades de utilização do Diário da República 
Electrónico e disponibilizados novos serviços para os cidadãos. 
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