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NEWSLETTER 
 A TRANSPOSIÇÃO DAS DIRETIVAS EUROPEIAS DE  

COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E  

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO: ALTERAÇÕES AO  

REGIME DO BENEFICIÁRIO EFETIVO 

Nº 62/20 

SUMÁRIO 

Entrou em vigor, no dia 1 de setembro de 2020, a Lei n.º 58/2020, de 

31 de agosto, que transpõe para a ordem jurídica interna (i) a Diretiva 

(UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio 

de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para 

efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terro-

rismo, e, ainda, (ii) a Diretiva (UE) 2018/1673 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao combate ao bran-

queamento de capitais através do direito penal. Destas Diretivas 

resultaram alterações substanciais no regime do RCBE que importa 

agora analisar. 
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INTRODUÇÃO 

No passado dia 1 de setembro entrou 

em vigor a Lei n.º 58/2020, de 31 de 

agosto (doravante designada a “Lei”), 

que transpõe para a ordem jurídica in-

terna (i) a Diretiva (UE) 2015/849 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

20 de maio de 2015 e, ainda, (ii) a Dire-

tiva (UE) 2018/1673 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outu-

bro de 2018. 

Em concreto, pretendemos salientar as 

alterações introduzidas no Regime Jurí-

dico do Registo Central do Beneficiário 

Efetivo, aprovado pela Lei n.º 89/2017, 

de 21 de agosto (adiante designado por 

“RCBE”), e alterado, agora, pela refe-

rida Lei. 

Sublinhamos a importâncias das altera-

ções agora introduzidas, na medida em 

que procedem a uma correta transposi-

ção da Diretiva, alinhando os requisitos 

do RCBE com os restantes países da 

UE, na medida em que o regime portu-

guês anterior era substancialmente 

mais gravoso e burocrático que o pre-

visto na Diretiva e noutros países 

Europeus. 

 

 

O ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Quanto ao âmbito de aplicação do 

RCBE, a Lei promove algumas altera-

ções em relação às entidades que ficam 

excluídas. 

Em primeiro lugar, altera o critério que 

exclui a aplicação do RCBE aos condo-

mínios que preencham determinados 

requisitos. 

A Lei passa, assim, a excluir do âmbito 

de aplicação do RCBE os condomínios, 

quanto a edifícios ou a conjuntos de edi-

fícios que se encontrem constituídos em 

propriedade horizontal cujo valor patri-

monial global, incluindo as partes 

comuns e tal como determinado nos ter-

mos das normas tributárias aplicáveis, 

não exceda o montante de 2 000 000 

euros, ou, excedendo, não seja detida 

uma permilagem superior a 50 % por 

um único titular, por contitulares ou por 

pessoa ou pessoas singulares que se de-

vam considerar seus beneficiários 

efetivos.  

Notamos, ainda, que as massas insol-

ventes e as heranças jacentes ficam, 

também, excluídas do âmbito de aplica-

ção do RCBE. 
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A OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

Relativamente à obrigação de informa-

ção quanto a alterações nas estruturas 

societárias, os sócios deixam de ser as 

únicas pessoas vinculadas a esta obri-

gação.  

Enquanto anteriormente se obrigava os 

sócios a informar a sociedade de qual-

quer alteração aos elementos de 

identificação, a Lei vem agora clarificar 

a redação anterior, remetendo essa 

responsabilidade i) para os sócios, ii) 

para as pessoas singulares que detêm, 

ainda que de forma indireta ou através 

de terceiro, a propriedade das partici-

pações sociais, e, ainda, iii) para quem, 

por qualquer forma, detenha o respe-

tivo controlo efetivo. 

Aqui, mantém-se a obrigatoriedade de 

proceder à atualização da informação 

alterada no prazo de 15 dias a contar da 

data da alteração, bem como a facul-

dade de, sempre que a sociedade tome 

conhecimento das alterações, e decor-

rido o referido prazo de 15 dias, a 

sociedade notificar as pessoas mencio-

nadas no parágrafo anterior para, no 

prazo de 10 dias, procederem à atuali-

zação dos seus elementos de 

identificação. 

Mantém-se, também, o disposto relati-

vamente ao incumprimento 

injustificado do dever de informação 

pelo sócio, que, após a notificação men-

cionada anteriormente, permite a 

amortização das respetivas participa-

ções sociais. 

A DISPENSA RCBE 

A Lei introduz um mecanismo de dis-

pensa de sujeição ao RCBE, aplicável a 

fundos fiduciários e centros de interes-

ses coletivos sem personalidade jurídica 

similar não residentes em Portugal. 

 Esta dispensa carece de prova, que se 

faz mediante a exibição de certidão de 

registo, ou, quando as condições técni-

cas o permitirem, por consulta direta à 

informação do registo do Estado-Mem-

bro detentor da informação. 

Relativamente às sociedades cotadas 

em bolsa, e ao contrário do entendi-

mento veiculado pelo Instituto de 

Registos e do Notariado, a lei esclarece 

que a exclusão de aplicação do RCBE 

aplica-se, também, às representações 

permanentes de sociedades cotadas. 

De facto, o IRN tinha adotado o entendi-

mento que apenas haveria lugar a 

exclusão quando a sociedade portu-

guesa fosse cotada, e não quando a 
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sociedade-mãe o fosse, o que trazia 

enormes problemas para estas empre-

sas. 

A LEGITIMIDADE PARA DECLARAR 

A Lei esclarece que a declaração passa 

a poder, também, ser submetida por 

contabilistas certificados, a par dos Ad-

vogados, notários e solicitadores, cujos 

poderes de representação se presu-

mem. 

A ELIMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

A Lei revoga a norma que determina a 

necessidade de a declaração do benefi-

ciário efetivo conter determinadas 

informações relevantes.  

Assim, deixa de ser necessário identifi-

car os titulares do capital social, com 

discriminação das respetivas participa-

ções sociais, bem como os gerentes, 

administradores ou de quem exerça a 

gestão ou a administração da entidade 

sujeita ao RCBE, esclarecendo que 

aquela deve conter apenas os benefici-

ários efetivos, de acordo com os 

critérios da Lei n.º 83/2017, de 18 de 

agosto. 

Trata-se de uma compatibilização com 

a Diretiva, já que a legislação portu-

guesa exigia que fossem prestadas 

informações que as Conservatórias já 

tinham em seu poder, como a identifica-

ção dos membros de órgãos de 

administração. 

Por este motivo, a Lei prevê a expurga-

ção do RCBE da informação respeitante 

às pessoas referidas no parágrafo ante-

rior, cujos dados foram recolhidos ao 

abrigo do regime de RCBE anterior. 

A INTRODUÇÃO DA INDICAÇÃO DA 

CADEIA DE CONTROLO 

Além da obrigatoriedade de a informa-

ção sobre o beneficiário efetivo incluir 

sempre as circunstâncias indicadores 

dessa qualidade e do interesse econó-

mico detido, a Lei estabelece a 

necessidade de, a partir de 1 de dezem-

bro de 2020, ser indicada, também, nos 

casos aplicáveis, a cadeia de controlo 

com identificação das entidades que a 

compõem. 

A DECLARAÇÃO INICIAL 

A Lei altera, ainda, o momento da decla-

ração inicial do beneficiário efetivo. que, 

anteriormente era sempre efetuada 

com o registo de constituição da socie-

dade ou com a primeira inscrição no 

Ficheiro Central de Pessoas Coletivas, e 

agora é efetuada na sequência do re-

gisto de constituição da pessoa coletiva 

ou da primeira inscrição no Ficheiro 
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Central de Pessoas Coletivas, conso-

ante se trate ou não de entidade sujeita 

a registo comercial, no prazo de 30 

dias. 

A CONFIRMAÇÃO ANUAL 

A lei previa, anteriormente, que a con-

firmação da exatidão, suficiência e 

atualidade da informação sobre o bene-

ficiário efetivo era feita através de 

declaração anual, até ao dia 15 do mês 

de julho. Porém, a Lei determina agora 

que a referida confirmação da exatidão, 

suficiência e atualidade da informação 

constante do RCBE é feita através de 

declaração anual até ao dia 31 de de-

zembro, nos casos em que a 

confirmação anual não seja feita via 

IES. 

O CANCELAMENTO DO REGISTO 

DA ENTIDADE PELO INTERES-

SADO 

A Lei confere, ainda, a possibilidade de 

o interessado efetuar o cancelamento 

do registo da entidade através do pre-

enchimento e submissão de um 

formulário eletrónico, ou, oficiosa-

mente sempre que a informação seja 

comunicada ao RCBE por via eletrónica 

pelas entidades competentes. 

A “INTERCONEXÃO DOS REGIS-

TOS CENTRAIS DE BENEFICIÁRIOS 

EFETIVOS” 

A Lei aditou um novo artigo, com a epí-

grafe “Interconexão dos registos 

centrais de beneficiários efetivos”, no 

qual prevê que a informação sobre os 

beneficiários efetivos contida no RCBE é 

disponibilizada, através da Plataforma 

Central Europeia, aos registos corres-

pondentes dos demais Estados-

Membros durante 10 anos após a elimi-

nação da entidade, por qualquer causa, 

do RCBE. 

CONCLUSÕES 

A Lei em apreço introduziu algumas im-

portantes alterações ao regime do 

RCBE. 

Alterou, desde logo, os critérios que 

afastam a aplicabilidade do RCBE aos 

condomínios, aos centros fiduciários e 

às sociedades cotadas.  

Afastou, também, as massas insolven-

tes e as heranças jacentes do âmbito de 

aplicação do RCBE. 

Por seu lado, a Lei procurou vincular o 

maior número de pessoas à obrigação 

de informação, remetendo, agora, essa 

responsabilidade para os sócios, para as 
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pessoas singulares que detêm, ainda 

que de forma indireta ou através de ter-

ceiro, a propriedade das participações 

sociais, e, ainda, para quem, por qual-

quer forma, detenha o respetivo 

controlo efetivo. 

Além disso, a Lei introduziu a obrigato-

riedade de, a partir de 1 de dezembro de 

2020, ser indicada, também, nos casos 

aplicáveis, a cadeia de controlo com 

identificação das entidades que a com-

põem, juntando-se, assim, à 

obrigatoriedade de a informação sobre 

o beneficiário efetivo incluir sempre as 

circunstâncias indicadores dessa quali-

dade e do interesse económico detido, 

o que poderá representar trabalho adi-

cional no que a esta matéria diz 

respeito. 

Lisboa, 14 de setembro de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Tomás Calejo Abecasis 

Ana Rita Calmeiro 

Sérgio Ferreira Carmo 

Frederico Ferreira da Silva 
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