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Empresas obrigadas a declarar os seus 

beneficiários efetivos 

As regras de combate ao branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo, do novo 

Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE), impõem novas obrigações para 

as empresas. O RCBE funcionará como uma base de dados gerida pelo Instituto dos Registos e 

do Notariado, I.P. onde constarão os elementos de identificação das pessoas que detenham de 

forma direta, ou através de terceiro, a propriedade ou o controlo efetivo da sociedade. 

São várias as entidades sujeitas ao RCBE: (i) as sociedades civis e comerciais, (ii) as associações, 

cooperativas, fundações ou outras pessoas coletivas que exerçam atividade, ou pratiquem atos 

em Portugal que determine a obtenção de um número de identificação fiscal, (iii) as 

representações de pessoas coletivas internacionais ou de direito estrangeiro que exerçam 

atividade em Portugal (sucursais), e (iv) instrumentos de gestão fiduciária registados na Zona 

Franca da Madeira (trusts). 

As entidades abrangidas pelo RCBE ficarão obrigadas a: (i) manter um registo atualizado dos 

elementos de identificação dos sócios, e das pessoas singulares que detenham, direta ou 

indiretamente, a propriedade das participações, ou o controlo efetivo da sociedade, e (ii) a 

declarar informação considerada suficiente, exata e atual sobre os seus beneficiários efetivos, 

bem como todas as circunstâncias indicadoras dessa qualidade e a informação sobre qual o 

interesse económico delas na sociedade. 

A obrigação de declaração de beneficiário efetivo será cumprida através de um formulário 

eletrónico, a publicar por portaria, ou conjuntamente com o pedido de registo comercial ou de 

inscrição de qualquer facto no Ficheiro Central de Pessoas Coletivas. Em relação às sociedades a 

constituir após a entrada em vigor do RCBE, a referida declaração passará a ser efetuada com o 

registo comercial da constituição da sociedade. 

Quaisquer alterações às informações declaradas deverão ser comunicadas no prazo máximo de 

30 dias a partir da data do facto que determina a alteração, devendo ainda as referidas 

informações serem anualmente confirmadas até ao dia 15 de julho de cada ano através de 

declaração, que pode ser feita conjuntamente com o IES. 

O incumprimento da obrigação declarativa do beneficiário efetivo proíbe às entidades sujeitas 

ao RCBE nomeadamente a: (i) distribuir lucros, (ii) celebrar contratos de fornecimento, 

empreitadas de obras públicas, ou aquisição de serviços com o Estado, (iii) concorrer à concessão 

de serviços públicos, e (iv) beneficiar de apoios de fundos europeus e de investimento público. 

O RCBE entrará em vigor 90 dias após a sua publicação, ou seja, no dia 19 de novembro de 2017. 
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O RCBE impõe a obrigação às empresas 

de: (i) manterem um registo atualizado 

das pessoas que detenham direta ou 

indiretamente participações sociais, ou o 

controlo da sociedade, e (ii) declararem 

anualmente informação sobre os seus 

beneficiários efetivos. Os objetivos são o 

combate aos crimes de branqueamento 

de capitais e de financiamento de 

terrorismo, bem como a transparência da 

informação societária. 

 

Esta informação é de carácter genérico, 

não devendo ser considerada como 

aconselhamento profissional. 
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