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NEWSLETTER 
 

O PROJETO DE REGULAMENTO SOBRE 

O REGISTO DE PRESTADORES DE  

SERVIÇOS A SOCIEDADES  

Nº47/20 

SUMÁRIO 
A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) submeteu, no passado 
dia 27 de maio, a consulta pública, o projeto de Regulamento sobre o registo de 
prestadores de serviços a sociedades, a outras pessoas coletivas ou a centros de 
interesses coletivos sem personalidade jurídica, imposto pela Lei n.º 83/2017, de 
18 de agosto que estabelece um conjunto de medidas de natureza preventiva e 
repressiva de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do ter-
rorismo 
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INTRODUÇÃO 

A Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (do-

ravante designada por “Lei BCFT”), 

estabelece um conjunto de medidas, de 

natureza preventiva e repressiva, de 

combate ao branqueamento de capitais 

e ao financiamento do terrorismo. 

Uma destas medidas (contemplada no 

artigo 112.º, n.º 1, da Lei BCFT), prevê 

que os prestadores de serviços, inde-

pendentemente de serem pessoas 

singulares ou coletivas, a sociedades, a 

outras pessoas coletivas ou a centros 

de interesses coletivos sem personali-

dade jurídica, registam-se perante a 

ASAE e mantêm atualizada toda a infor-

mação constante desse registo. 

Convém, ainda assim, alertar que o dis-

posto neste artigo não se aplica a todos 

aqueles que prestem serviços a socie-

dades, a outras pessoas coletivas ou a 

centros de interesses coletivos sem 

personalidade jurídica.  

Como tal, apenas estão abrangidos 

pelo disposto neste artigo os prestado-

res de serviços a sociedades, a outras 

pessoas coletivas ou a centros de inte-

resses coletivos sem personalidade 

jurídica que: 

não se enquadrem nas seguintes cate-

gorias profissionais:  

i. auditores, contabilistas certificados 

e consultores fiscais, constituídos 

em sociedade ou em prática indivi-

dual, advogados, solicitadores, 

notários e outros profissionais inde-

pendentes da área jurídica, 

constituídos em sociedade ou em 

prática individual; 

ii. exerçam atividade em território na-

cional; e 

iii. prestem a terceiros os seguintes 

serviços, no exercício da sua ativi-

dade profissional: 

• constituição de sociedades, de 

outras pessoas coletivas ou de 

centros de interesses coletivos 

sem personalidade jurídica; 

• fornecimento de sedes sociais, 

endereços comerciais, adminis-

trativos ou postais ou de outros 

serviços relacionados a socieda-

des, a outras pessoas coletivas ou 

a centros de interesses coletivos 

sem personalidade jurídica; 

• desempenho de funções de admi-

nistrador, secretário, sócio ou 

associado de uma sociedade ou 

de outra pessoa coletiva, bem 

como execução das diligências 
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necessárias para que outra pes-

soa atue das referidas formas. 

Tendo em vista o cumprimento do dis-

posto na Lei BCFT, a Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica 

(ASAE) submeteu, no passado dia 27 

de maio, a consulta pública, o projeto 

de Regulamento sobre o registo de 

prestadores de serviços a sociedades, a 

outras pessoas coletivas ou a centros 

de interesses coletivos sem personali-

dade jurídica (adiante designado por 

“Projeto de Regulamento”), que está a 

decorrer pelo período de 30 dias. 

Resulta do Projeto de Regulamento, 

que os elementos identificativos relati-

vos aos prestadores de serviços devem 

ser apresentados obrigatoriamente em 

formulário próprio disponibilizado on-

line na página de internet da ASAE. 

No caso das pessoas singulares, estas 

irão facultar elementos como: nome 

completo, data de nascimento, natura-

lidade, nacionalidade constante do 

documento de identificação, docu-

mento de identificação, NIF ou, quando 

não disponha de número de identifica-

ção fiscal, o número equivalente 

emitido por autoridade estrangeira 

competente, atividade exercida e data 

de início da atividade, endereço com-

pleto da residência permanente e, 

quando diverso, do domicílio fiscal, ou-

tras nacionalidades, se for o caso, não 

constantes do documento de identifica-

ção. 

Relativamente às pessoas coletivas, es-

tas irão apresentar elementos como: 

denominação social, objeto social, mo-

rada completa da sede social e, quando 

aplicável, da sucursal ou do estabeleci-

mento estável, bem como, quando 

diversa, qualquer outra morada dos 

principais locais de exercício da ativi-

dade, NIPC ou, quando não exista, 

número equivalente emitido por autori-

dade estrangeira competente, 

identidade dos titulares de participa-

ções no capital e nos direitos de voto de 

valor igual ou superior a 5 %, capital so-

cial, identidade dos titulares do órgão de 

administração ou órgão equivalente, 

bem como de outros quadros superio-

res relevantes com poderes de gestão, 

país de constituição, CAE, código do se-

tor institucional ou outro código de 

natureza semelhante, quando exista, 

atividade exercida e data de início de ati-

vidade. 

Em acréscimo, o Projeto de Regula-

mento prevê a prestação de informação 

e documentos que atestem a idonei-

dade dos prestadores de serviços.  
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Assim, os prestadores de serviço irão 

prestar informações sobre a condena-

ção pela prática de crime punível com 

pena de prisão superior a 6 meses, con-

siderado relevante para o exercício das 

funções, a declaração de insolvência 

por decisão judicial, a recusa, revoga-

ção, cancelamento ou a cessação de 

registo, autorização, admissão ou li-

cença para o exercício de uma atividade 

comercial, empresarial ou profissional, 

por autoridade, ordem profissional ou 

organismo com funções análogas, ou 

destituição do exercício de um cargo 

por entidade pública, e a proibição, por 

autoridade judicial, autoridade, ordem 

profissional ou organismo com funções 

análogas, de agir na qualidade de admi-

nistrador ou gerente de uma sociedade 

civil ou comercial ou de nela desempe-

nhar funções. 

Para estes efeitos, e ao abrigo do Pro-

jeto de Regulamento, os prestadores de 

serviços (i) no caso de pessoas singula-

res, anexam documentos como o 

certificado de registo criminal, declara-

ção escrita, sob compromisso de 

honra, de que estão cumpridos os re-

quisitos de idoneidade, certificado de 

qualificação profissional, declaração de 

início de atividade, ou (ii) estando em 

causa pessoas coletivas, será anexado 

o contrato de sociedade, o certificado 

de registo criminal de cada um dos ad-

ministradores, diretores ou gerentes e, 

ainda, respetiva declaração escrita de 

que estes preenchem os requisitos de 

idoneidade, certificados de qualificação 

profissional e identificação de estabele-

cimentos de atendimento público. 

À semelhança do que sucede com o re-

gime do Registo Central do Beneficiário 

Efetivo, a alteração superveniente de 

qualquer elemento de identificação é 

obrigatoriamente comunicada, medi-

ante a utilização de modelo próprio, pelo 

prestador de serviços à ASAE no prazo 

máximo de 30 dias contados desde a 

formalização da alteração. Esta obriga-

ção de comunicação e respetivo prazo 

aplica-se, também, quando os prestado-

res de serviços cessam a atividade. 

Em face do descrito e conforme estabe-

lece ainda este Projeto de Regulamento, 

os prestadores de serviços ao mesmo 

sujeitos que, à data da sua entrada em 

vigor, se encontrem em exercício de ati-

vidade, deverão dar cumprimento à 

obrigação de atualização dos respetivos 

elementos de identificação no prazo, 

máximo, de 30 dias contados desde o 

início da sua vigência. 

Lisboa, 26 de junho de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 
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