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1. Due Diligence Imobiliária
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Due Diligence Imobiliária
Objetivo

Objectivo

A Due Diligence Imobiliária, processo este essencial à conformação do processo

documental instrutório para formalização do negócio jurídico pretendido.

Tem por objeto a análise e verificação prévia do preenchimento dos pressupostos

objetivos/subjetivos aplicáveis ao negócio, em concreto, o cumprimento das regras legais

de harmonização previstas no Código do Registo Predial e no Código do Notariado e

demais legislação aplicável ao caso concreto e de que depende a consubstanciação dos

efeitos do contrato e subsequente registo predial.
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Checklist DD Imobiliária

✓ Escritura Pública ou Documento Particular Autenticado de Compra e Venda do Imóvel;

✓ Certidão da Conservatória do Registo Predial do Imóvel Atualizada ou o código de acesso
online válido da mesma;

✓ Documentos comprovativos da inscrição matricial do imóvel (Caderneta(s) Predial(ais)
Urbana(s) e/ou Rústica(s)/Certidão Matricial/Modelo 1 do IMI);

✓ Certificado(s) Energético(s), caso aplicável, ou respetivo comprovativo de dispensa;

✓ Ficha Técnica de Habitação, caso aplicável;

✓ Licenças, alvarás, autorizações, títulos de utilização, declarações prévias (e comprovativo
da respetiva receção pelas entidades competentes), comunicações prévias (e
comprovativo da respetiva receção pelas entidades competentes) relativos ao
licenciamento urbanístico (construção, edificação e utilização) dos imóveis, ou
comprovativo de inscrição anterior a 1951, na matriz urbana.

Due Diligence Imobiliária
Checklist
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Checklist DD Imobiliária

✓ Declaração de não dívida ao Condomínio, caso aplicável

✓ Certidões comprovativas da existência de benefícios fiscais e isenções fiscais para o
Imóvel, caso aplicável;

✓ Certidão negativa de dívidas fiscais com referência aos Imóveis, emitida pelas Autoridades
Fiscais há menos de 3 meses;

✓ Cópia de escrituras, contratos e acordos relativos a hipotecas e onerações do Imóvel, caso
aplicável;

✓ Contratos de arrendamento, ou outros contratos de exploração onerosa ou gratuita do
Imóvel, caso aplicável;

✓ Informação relativa a renda /condomínio em dívida;

Due Diligence Imobiliária
Checklist



2. Documento Particular 
Autenticado
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DPA
Introdução

A autenticação de um documento particular 

exige a apresentação/exibição dos mesmos 

documentos necessários à prática do acto

perante Notário

Que documentos?
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Documentos de Identificação das 
Partes

Pessoas Singulares:

✓ Documento de Identificação;

✓ NIF;

✓ Naturalidade;

✓ Estado Civil;

✓ Regime de Casamento, caso
aplicável;

✓ Morada.

DPA
Documentos

Pessoas Coletivas:

✓ Elementos de identificação do 
representante legal;

✓ Certidão comercial ou respectivo
código de acesso à certidão
permanente para consulta;

✓ Documentos comprovativos da
legitimidade e poderes (procuração ou
Substabelecimento ou Acta da
Sociedade, se aplicável);

✓ RCBE.
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Elementos de Identificação do Imóvel

Prédios Rústicos:

✓ Certidão do Registo Predial;

✓ Caderneta Predial Rústica;

✓ Certidões de Correspondência de Artigos;

✓ Certidões de Pendências de Reclamação Cadastral, caso aplicável.

DPA
Documentos
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Elementos de Identificação do Imóvel

Prédios Urbanos:

✓ Certidão do Registo Predial;

✓ Caderneta Predial Urbana;

✓ Licença de Utilização ou prova da respetiva isenção;

✓ Ficha Técnica de Habitação, caso aplicável;

✓ Certificado Energético, caso aplicável;

✓ Declaração de não dívida do Condomínio ou declaração expressa do
Comprador que aceita qualquer responsabilidade por qualquer
dívida do Vendedor ao Condomínio

DPA
Documentos
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Obtenção de Documentos

DPA
Documentos
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Obtenção de Documentos

DPA
Documentos
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Obtenção de Documentos

DPA
Documentos
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Obtenção de Documentos

DPA
Documentos
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Obtenção de Documentos

DPA
Documentos
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Certidão do Registo Predial

DPA
Documentos
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Obtenção de Documentos

DPA
Documentos
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Obtenção de Documentos

DPA
Documentos
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Obtenção de Documentos

DPA
Documentos



RSA - RAPOSO SUBTIL E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS,SP, RL

Obtenção de Documentos

DPA
Documentos
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Obtenção de Documentos

DPA
Documentos
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Obtenção de Documentos

DPA
Documentos
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Obtenção de Documentos

DPA
Documentos
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Obtenção de Documentos

DPA
Documentos
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Obtenção de Documentos

DPA
Documentos
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Obtenção de Documentos

DPA
Documentos
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Obtenção de Documentos

DPA
Documentos

✓Distrate – Se existir registo de 
hipoteca(s) sobre o imóvel cujo 

cancelamento se pretenda 
demonstrar que já se encontra 

assegurado (se aplicável)

✓Declarações da liquidação de IMT 
e do IS (respeitantes à transmissão), 
juntamente com documento 
comprovativo do respectivo
pagamento ou Declaração emitida 
pela AT comprovativa da isenção de 
IMT. 

O IMT e IS que forem devidos pelo acto/facto

(transmissão – Verba 1.1 da TGIS), têm que ser pagos

junto de Tesouraria de Serviço de Finanças ou através

de multibanco ou homebanking salvas exceções

legalmente admissíveis de pagamento postecipado.
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Minuta – Permuta de Imóveis

DPA
Minutas



RSA - RAPOSO SUBTIL E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS,SP, RL

Minuta – Permuta de Imóveis

DPA
Minutas
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Minuta – Permuta de Imóveis

DPA
Minutas
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Minuta – Compra e Venda

DPA
Minutas
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Minuta – Compra e Venda

DPA
Minutas



Atos Autênticos à 
Distância



1. Quadro Legal
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Introdução
Quadro Legal

➢ Decreto-Lei n.º 126/2021, de 30 de dezembro (Regime

Jurídico Temporário Aplicável à Realização, Através de

Videoconferência, de Atos autênticos, Termos de

Autenticação de Documentos Particulares e

Reconhecimentos);

➢ Decreto-Lei n.º 207/95, de 14 de agosto, na sua mais

recente versão dada pela Lei n.º 8/2022, de 10 de janeiro

(Código do Notariado);

➢ Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25 de novembro (Código

Civil);

➢ Lei n.º 49/2004, de 24 de agosto (Lei dos Atos Próprios

dos Advogados);

➢ Decreto-Lei n.º 12/2021, de 9 de fevereiro, que revogou o

Decreto-Lei 290-D/99 , de 2 de Agosto;

➢ Portaria n.º657-B/2006, de 29 e junho;

Quadro Legal



2. Atos Notariais



Introdução
O que são?

Documentos Autênticos:

“os documentos exarados pelo notário nos respetivos livros, ou em

instrumentos avulsos, e os certificados, certidões e outros documentos

análogos por ele expedidos” (n.º 2 do artigo 35.º do Código do Notariado)

O QUE SÃO?

Documentos Autenticados:

“os documentos particulares confirmados pelas partes perante notário” (n.º 3

do artigo 35.º do Código do Notariado)

Aplica-se de igual modo aos Advogados e Solicitadores

Reconhecimento Notarial:

“os documentos particulares cuja letra e assinatura, ou só assinatura, se

mostrem reconhecidas por notário” (n.º 4 do artigo 35.º do Código do

Notariado).



3. Decreto-Lei 126/2021

Noções Gerais



Decreto-Lei 126/2021
Enquadramento Geral

➢Regime Legal temporário e experimental que vigorará durante 2 anos – de 4 de abril de 2022 a 4

de abril de 2024.

➢Realizado através de videoconferência no portal: https://justica.gov.pt/Servicos/Plataforma-de-

atendimento-a-distancia (Plataforma de Atendimento à Distância).

➢Prática de: i) atos autênticos; ii) termos de autenticação de documentos particulares; e iii)

reconhecimentos.

➢Os atos realizados por videoconferência têm o mesmo valor legal dos atos presenciais.

➢Dois distintos acessos a diferentes áreas reservadas:

➢Profissionais (Agentes do IRN, Notários, Advogados e Solicitadores) – Back Office

➢Participantes – Front Office

Enquadramento Geral

https://justica.gov.pt/Servicos/Plataforma-de-atendimento-a-distancia
https://justica.gov.pt/Servicos/Plataforma-de-atendimento-a-distancia


Decreto-Lei 126/2021
Enquadramento Geral

➢Sujeito a agendamento prévio.

➢Meios:

➢Dispositivo eletrónico com câmara, microfone e dispositivo áudio;

➢Acesso à internet;

➢Meio de autenticação;

➢Certificado Digital de Profissional;

➢Assinatura digital do Cartão de Cidadão ou da Chave Móvel Digital.

➢Durante o procedimento dá-se uma gravação audiovisual cujo consentimento expresso deve ser

obtido de todos os intervenientes.

➢Finalizado o procedimento é disponibilizada uma cópia do(s) documento(s) aos participantes.

➢A gravação da videoconferência é arquivada durante 20 anos.

Noções Gerais



Decreto-Lei 126/2021
Âmbito de Aplicação

IRN – Conservadores e Oficiais de Registo:

Conservadores:

• Procedimentos Casa Pronta – transmissão e oneração e registo imediato;

• BHDP – habilitações de herdeiros com ou sem registos;

• Processos de separação ou divórcio por mútuo consentimento.

Oficiais de registos:

• Procedimentos Casa Pronta;

• BHDP – habilitações de herdeiros com ou sem registos.

Âmbito de Aplicação



Notários, Agentes Consulares, Advogados e Solicitadores:

Podem realizar todos os atos da sua competência, exceto:

➢ Testamentos e atos a estes relativos – atos da exclusiva competência 
dos notários

➢ Atos relativos a factos sujeitos a registo predial que não respeitem à:

• constituição, reconhecimento, aquisição, modificação ou
extinção dos direitos de propriedade, usufruto, uso e habitação,
superfície ou servidão;

• constituição ou modificação da propriedade horizontal; 

• promessa de alienação ou oneração de imóveis, se lhe tiver sido
atribuída eficácia real, ou a cessão da posição contratual
emergente desse facto.

Âmbito de Aplicação

Decreto-Lei 126/2021
Âmbito de Aplicação



Notários, Agentes Consulares, Advogados e Solicitadores:

Podem realizar todos os atos da sua competência, exceto

➢ Atos relativos a factos sujeitos a registo predial que não respeitem a:

• hipoteca, sua cessão, modificação ou extinção, a cessão do grau
de prioridade do respetivo registo e a consignação de
rendimentos.

Âmbito de Aplicação

Decreto-Lei 126/2021
Âmbito de Aplicação

Os notários, agentes consulares, advogados e solicitadores podem, no limite da sua
competência, realizar termos de autenticação de documentos particulares e
reconhecimentos, quando estes atos requeiram a presença dos intervenientes
perante estes profissionais.



4. Decreto-Lei 126/2021

Plataforma



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma

Lista de atos possíveis no website:

1. Alteração de propriedade horizontal;
2. Compra e Venda;
3. Compra e Venda com Locação Financeira;
4. Compra e Venda Mútuo com Hipoteca;
5. Constituição de propriedade horizontal;
6. Dação em pagamento;
7. Divisão de coisa comum;
8. Doação;
9. Hipoteca;
10. Mútuo com hipoteca;
11. Permuta;
12. Reconhecimentos;
13. Termos de Autenticação



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma

Nota: Devem ser juntos todos os documentos instrutórios ao ato 
a formalizar.



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma

Deve ficar expresso que o ato foi realizado por esta via 
i.e.:

“Ato realizado por videoconferência, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 126/2021, de 30 de 
dezembro, para cuja gravação foi prestado o 

consentimento”

Deve, de igual modo, ficar expresso o 
local físico, em território nacional onde 

se encontra o profissional habilitado 
para o ato a praticar



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma

Nota: O participante deve autenticar-se na sessão através da 
chave móvel digital.



Decreto-Lei 126/2021
Plataforma

Compete aos Profissionais conduzir as sessões de videoconferência. Para o efeito, devem proceder

à verificação da identidade dos participantes por uma das seguintes vias:

Confronto, pelo profissional, dos elementos de
identificação do interveniente recolhidos pela plataforma
informática aquando do procedimento de autenticação,
com a imagem facial da pessoa e com as respostas dadas
por esta, no início da sessão de videoconferência, às
questões colocadas pelo profissional, especificamente com
o intuito de confirmar a sua identidade;

OU

Recurso, pelo interveniente, a sistema biométrico de
comparação das imagens do rosto recolhidas
eletronicamente em tempo real com a imagem facial
constante do sistema de informação responsável pelo ciclo
de vida do cartão de cidadão, nos casos e nos termos
definidos por portaria dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas da justiça e da modernização
administrativa.

Procedimentos na Videoconferência



Decreto-Lei 126/2021
Plataforma

Procedimentos na Videoconferência

Realizados os atos prévios anteriormente destacados, o
Profissional deve partilhar os documentos que for lendo e
explica-los em voz alta na presença dos participantes.

A leitura, explicação e assinatura dos documentos devem
realizar-se no mesmo dia da realização da
videoconferência, sob pena de nulidade.

Os Participantes não podem desativar, em circunstância
alguma, a captação de imagem e/ou som durante, sob
pena de o procedimento ser interrompido pelo profissional
e não haver lugar à conclusão do ato.



Procedimentos na Videoconferência

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma

Tramitações 
Prévias

Confirmada, pelo Profissional, a autenticação dos
Participantes na Plataforma dos Atos Autênticos e
respetivas declarações de consentimento, deve o
Profissional dar início à sessão de videoconferência,
procedendo, assim, ao início da gravação.

Com o início da gravação deve o Profissional,
efetivamente, confirmar se estão reunidas todas as
condições para a prática do ato e bem assim
assegurar o cumprimento de todas as formalidades
legalmente impostas para a prática do ato.

Deve ainda ser solicitada a gravação do espaço em
redor dos participantes para confirmação de que os
estes agem de livre e esclarecida vontade.



Procedimentos na Videoconferência

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma

Formalidades 
Prévias à 

Execução do 
Ato

Recolha dos elementos necessários à verificação da
identidade dos intervenientes.

Verificação do efetivo conhecimento dos
Participantes relativamente às condições para a
realização do ato por videoconferência.



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma
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Plataforma
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Plataforma de Atendimento à 
Distância
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Plataforma



Plataforma de Atendimento à 
Distância

Decreto-Lei 126/2021
Plataforma

Uma vez recolhidas as 
assinaturas pelos 

participantes:



Decreto-Lei 126/2021
Plataforma

Procedimentos no Back Office
Recusa da Prática do Ato

Enquanto responsável pela prática do ato notarial em questão, o 
Profissional deve recusar a prática do ato quando:

Haja dúvidas 
sobre a 

identidade do(s) 
Participante(s)

Haja dúvidas 
sobre a livre 

vontade do(s) 
Participante(s)

Haja dúvidas 
sobre a 

capacidade do(s) 
Participante(s)

Haja dúvidas 
sobre a 

genuidade e/ou 
integridade dos 

documentos 
apresentados

Não se 
verifiquem as 

condições 
técnicas para a 
prática do ato 

por 
videoconferência

Nota: O Profissional, na prática destes atos deve agir sempre em conformidade com

o disposto no Código do Notariado, aplicando-se, assim, as demais causas de recusa



5. Assinatura de 

Documentos



O Que É?

Decreto-Lei 126/2021
Assinaturas Digitais

A assinatura digital tem a mesma validade legal que uma assinatura à mão, e é válida com

qualquer software que lhe permita assinar digitalmente.

Na Plataforma de Atos Autêntico, o software é providenciado pelo Estado Português e pode ser

realizada através de uma de duas formas para os Participantes:

1. Cartão de Cidadão

2. Chave Móvel Digital

Os Profissionais, podem apor a sua assinatura no documento digital com:

1. Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital – desde que validada a respetiva qualidade

profissional através do Sistema de Certificação de Atributos Profissionais (Assinatura

Qualificada Certificada);

2. Certificado Profissional – no caso dos notários, advogados e solicitadores.

Como Se Apõe?



Assinatura Digital – Cartão de Cidadão

Decreto-Lei 126/2021
Assinaturas Digitais

É necessário:

➢ Ativação da assinatura digital do Cartão de Cidadão – realizado no momento do levantamento

do C.C. ou a qualquer momento num balcão de levantamento do C.C.;

➢ Leitor de cartões smartcard;

➢ Código PIN de assinatura – Indicados em carta enviada para a residência do portador, sendo

possível o pedido de segunda via no website www.eportugal.govpt;

➢ Usar um dos seguintes browsers: Chrome; Firefox; Edge; Brave; Opera; Safari ou Aplicação

Autenticação.gov para computador

http://www.eportugal.govpt/


Assinatura Digital – Chave Móvel Digital

Decreto-Lei 126/2021
Assinaturas Digitais

É necessário:

➢ Chave Móvel Digital ativa;

➢ Através do Cartão de Cidadão nos termos anteriormente expostos;

➢ Com os dados de Acesso ao Portal das Finanças;

➢ Balcões de Atendimento.

➢ Assinatura digital da CMD ativa;

➢ Online com acesso através da CMD;

➢ Balcões de Atendimento.

➢ Código PIN de assinatura da CMD (que pode ser diferente do código PIN da CMD).



Assinatura Digital - Estrangeiros

Decreto-Lei 126/2021
Assinaturas Digitais

Qualquer pessoa, independentemente da sua Nacionalidade, pode solicitar aos competentes 

serviços a Chave Móvel Digital.

O serviço pode ser ativo através do Passaporte ou Título de Residência Português.

Importa distinguir o Cidadão Estrangeiro Residente em Portugal e, por conseguinte, portador de

título de residência, e os Não Residentes.

➢ Aqueles que residem em Portugal podem, sem mais, solicitar a CMD junto de qualquer Balcão

de Atendimento ou no Portal das Finanças.

➢ Os não Residentes em Portugal, em conformidade com o art. 19º da LGT, devem ter nomeado

um Representante Fiscal que será o responsável pela solicitação da CMD.



Assinatura Digital – Nacionais UE

Decreto-Lei 126/2021
Assinaturas Digitais

Os Cidadãos da União 
Europeia, por sua vez, e 

desde que reconhecido o 
nível de garantia elevado, 

estabelecido no 
Regulamento (EU) n.º 

910/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
23 de julho de 2014, estão 

liberados da tramitação de 
pedido de CMD, usando, 
deste modo, os meios de 

identificação eletrónica do 
respetivo país.



Assinatura Digital - Qualificada

Decreto-Lei 126/2021
Assinaturas Digitais

As assinaturas digitais podem ser apostas com referência à qualidade das funções que

desempenha enquanto profissional qualificado, mediante a associação de atributos profissionais

através do Sistema de Certificação de Atributos Profissionais (SCAP).

São atributos profissionais:

➢ Atributos empresariais (Administrador, Gerente, Diretor ou Procurador);

➢ Atributos de dirigentes públicos;

➢ Atributos de eleitos locais;



Assinatura Digital - Qualificada

Decreto-Lei 126/2021
Assinaturas Digitais

São atributos profissionais:

➢ Atributos de funcionários (dirigente público superior da entidade, no caso de funcionário 
público, gerente, administrador, diretor ou procurador, no caso de funcionário de empresa 
privada);

➢ Outros atributos (i.e. Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Governo Regional dos 
Açores e Madeira, Ordem dos Contabilistas Certificados, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes 
de Execução, etc)



Assinatura Digital - Qualificada

Decreto-Lei 126/2021
Assinaturas Digitais

Como referido anteriormente, os Advogados, Notários e Solicitadores, podem apor a sua assinatura

com recurso ao certificado digital profissional.



6. Procedimentos e 

Trâmites Sucedâneos



Conservação e Acesso aos 
Documentos

Decreto-Lei 126/2021
Procedimentos e Trâmites Sucedâneos

➢ Os documentos lavrados e respetivos documentos instrutórios

que devam ficar arquivados, são arquivados e conservados no

suporte original pelo profissional;

➢ Os documentos particulares autenticados que titulem atos

sujeitos a registo predial e os documentos que os instruem

devem ser depositados eletronicamente (art. 24º do Decreto-

Lei n.º 116/2008, de 4 de julho);

➢ Os documentos lavrados por Agentes do IRN e Agentes

Consulares são assegurados pelas competentes entidades;



Conservação e Acesso aos 
Documentos

Decreto-Lei 126/2021
Procedimentos e Trâmites Sucedâneos

➢ As gravações das sessões de videoconferência são arquivadas e

conservadas por 20 anos;

➢ As gravações das sessões de videoconferência apenas são

disponibilizadas aos intervenientes mediante decisão judicial.



Registos Perante a
Conservatória do 
Registo Predial



Enquadramento

Conservatória do Registo Predial
Registos

Uma vez formalizado, o ato sujeito a registo por Documento Particular Autenticado, deve o

respetivo Advogado / Solicitador:

1. Proceder ao Depósito do respetivo DPA (incluindo os documentos instrutórios ao ato

que ficam arquivados) no website www.predialonline.pt;

2. Tramitar o pedido de registo do ato, no website www.predialonline.pt.

http://www.predialonline.pt/
http://www.predialonline.pt/


Depósito de Documentos Online

Conservatória do Registo Predial
Registos

Depósito do DPA no website www.predialonline.pt;

http://www.predialonline.pt/


Conservatória do Registo Predial
Registos

Depósito do DPA no website www.predialonline.pt;

Depósito de Documentos Online

http://www.predialonline.pt/


Conservatória do Registo Predial
Registos

Depósito do DPA no website www.predialonline.pt;

Depósito de Documentos Online

http://www.predialonline.pt/


Conservatória do Registo Predial
Registos

Depósito do DPA no website www.predialonline.pt;

Todos os campos, melhor 
identificados na imagem à 
margem, devem ser 
devidamente preenchidos, e 
anexado ficheiro em formato 
pdf, para o devido e 
pretendido efeito.

Depósito de Documentos Online

http://www.predialonline.pt/


Conservatória do Registo Predial
Registos

Depósito do DPA no website www.predialonline.pt;

Depósito de Documentos Online

http://www.predialonline.pt/


Conservatória do Registo Predial
Registos

Depósito do DPA no website www.predialonline.pt;

Depósito de Documentos Online

http://www.predialonline.pt/


Pedido de Registos Online de Negócios 
Sujeitos a Registo Predial

Conservatória do Registo Predial
Registos

Pedido de Registo no website www.predialonline.pt;

http://www.predialonline.pt/


Conservatória do Registo Predial
Registos

Pedido de Registo no website www.predialonline.pt;

Pedido de Registos Online de Negócios 
Sujeitos a Registo Predial

http://www.predialonline.pt/


Conservatória do Registo Predial
Registos

Pedido de Registo no website www.predialonline.pt;

Após preenchimento dos dados 
de identificação do Apresentante:

Indicar o código do documento, 
previamente depositado online.

Pedido de Registos Online de Negócios 
Sujeitos a Registo Predial

http://www.predialonline.pt/


Conservatória do Registo Predial
Registos

Pedido de Registo no website www.predialonline.pt;

Pedido de Registos Online de Negócios 
Sujeitos a Registo Predial

http://www.predialonline.pt/


Conservatória do Registo Predial
Registos

Pedido de Registo no website www.predialonline.pt;

Pedido de Registos Online de Negócios 
Sujeitos a Registo Predial

http://www.predialonline.pt/


Serviços de Finanças 
Registos Matriciais



1. Comunicação de 
Alteração de Proprietário



Registos Matriciais
Alteração de Proprietário

Nos termos do artigo 13º do Decreto Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro (CIMI), a inscrição

de prédios na matriz e a atualização desta são efetuadas com base em declaração

apresentada pelo sujeito passivo, no prazo de 60 dias contados a partir da ocorrência de

qualquer dos seguintes factos:

a) Uma dada realidade física passar a ser considerada como prédio;

b) Verificar-se um evento suscetível de determinar uma alteração da classificação de um

prédio;

c) Modificarem-se os limites de um prédio;

d) Concluírem-se obras de edificação, de melhoramento ou outras alterações que possam

determinar variação do valor patrimonial tributário do prédio;

e) Verificarem-se alterações nas culturas praticadas num prédio rústico;

f) Ter-se conhecimento da não inscrição de um prédio na matriz;

Comunicação de Alteração de 
Proprietário do Imóvel



Registos Matriciais
Alteração de Proprietário

Nos termos do artigo 13º do Decreto Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, a inscrição de

prédios na matriz e a atualização desta são efetuadas com base em declaração apresentada

pelo sujeito passivo, no prazo de 60 dias contados a partir da ocorrência de qualquer dos

seguintes factos (Cont.):

h) Ser ordenada uma atualização geral das matrizes;

i) Ter-se verificado uma mudança de proprietário, por ter ocorrido uma transmissão

onerosa ou gratuita de um prédio ou parte de prédio;

j) Verificar-se a ocorrência prevista no n.º 2 do artigo 9.º;

l) Iniciar-se a construção ou concluir-se a plantação, no caso de direito de superfície.

Comunicação de Alteração de 
Proprietário do Imóvel



Registos Matriciais
Alteração de Proprietário

Minuta de Requerimento de Alteração 
de Proprietário do Imóvel



2.    Isenção de IMI



Isenção de IMI
Habitação Própria e Permanente

Isenção de IMI em Imóveis Declarados 
para Habitação Própria e Permanente

A isenção de IMI para imóveis, cujo destino declarado seja a habitação própria e
permanente do adquirente ou do seu agregado familiar, tendo, porém, que ser
verificados, cumulativamente, os seguintes pressupostos (artigo 46º do EBF):

✓ O V.P.T. do imóvel não exceda € 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil euros); e

✓ O rendimento bruto total do agregado familiar, no ano fiscal anterior, não seja
superior a € 153.300,00 (cento e cinquenta e três mil e trezentos euros).



Isenção de IMI
Reabilitação Urbana

Isenção de IMI em Prédio Urbanos 
Objeto de Reabilitação

Os prédios urbanos ou frações autónomas concluídos há mais de 30 anos ou
localizados em áreas de reabilitação urbana e que sejam intervenções de reabilitação
urbanos nos termos do RJUE, desde que cumpridos os requisitos prescritos no artigo
45º do EBF, beneficiam de isenção de IMI.

➢ A isenção é concedida por 3 anos a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras
de reabilitação.

➢ Pode ser renovada, a requerimento do proprietário, por mais cinco anos no caso de
imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria
e permanente.

➢ A atribuição do presente benefício fiscal está dependente do reconhecimento da
intervenção de reabilitação urbana e cumprimento dos requisitos aumento de
eficiência energética e qualidade térmica aplicável aos edifícios.



Isenção de IMI
Compra para Revenda

Isenção de IMI – Compra para Revenda

Artigo 9º, número 1, alínea e) do Código do IMI:

“1 - O imposto é devido a partir:

e) Do 3.º ano seguinte, inclusive, àquele em que um prédio tenha passado a figurar no
inventário de uma empresa que tenha por objecto a sua venda”

Trata-se, deste modo, de uma norma de delimitação negativa de incidência, e não, de
um benefício fiscal.

Note-se que, estabelecendo-se um determinado período temporal a partir do qual é
definida uma incidência objetiva de IMI, apenas a partir desse momento será devido o
respetivo imposto.



Isenção de IMI
Reabilitação Urbana

Outras Isenções

➢ Imóveis classificados como monumentos nacionais ou
classificados como de interesse público ou municipal;

➢ Prédios ou parte de prédios afetos a lojas com história,
reconhecidos pelo município como estabelecimentos de
interesse histórico e cultural;

➢ Prédios rústicos destinados à exploração florestal
submetidos a um plano de gestão florestal;

➢ Imóveis urbanos que visem a produção de energia a partir
de fontes renováveis. Isenção de IMI é parcial - 50%



3.    Participação de Prédio
à Matriz



Participação de Prédio à Matriz
Modelo I de IMI

Alterações na Matriz

➢ Sempre que um prédio seja, de algum modo, alterado, nos termos do

artigo 13º do CIMI e 106º do CIMI, deve tal alteração ser comunicada

às Autoridade Tributária para a respetiva atualização matricial.

➢ A comunicação às finanças é realizada através do preenchimento do

Modelo 1 de IMI e, subsequente, submissão do mesmo ao

competente Serviço de Finanças.



Participação de Prédio à Matriz
Modelo I de IMI

Modelo 1 de IMI



Participação de Prédio à Matriz
Modelo I de IMI

Modelo 1 de IMI



Participação de Prédio à Matriz
Modelo I de IMI

Modelo 1 de IMI – Alteração de Áreas



Participação de Prédio à Matriz
Modelo I de IMI

Modelo 1 de IMI – Alteração de Áreas



Participação de Prédio à Matriz
Modelo I de IMI

Modelo 1 de IMI – Anexação



Participação de Prédio à Matriz
Modelo I de IMI

Modelo 1 de IMI – Propriedade 
Horizontal



Participação de Prédio à Matriz
Modelo I de IMI

Modelo 1 de IMI – Propriedade 
Horizontal



Participação de Prédio à Matriz
Modelo I de IMI

Modelo 1 de IMI – Propriedade 
Horizontal



4. Liquidação de IMT e 
ISelo



RSA - RAPOSO SUBTIL E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS,SP, RL

Obtenção de Guias de IMT e IS

Liquidação de IMT e IS
Procedimento
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Guia de IMT

Liquidação de IMT e IS
Procedimento



RSA - RAPOSO SUBTIL E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS,SP, RL

Guia de IS

Liquidação de IMT e IS
Procedimento



Portugal

Rua Bernardo Lima, n.º 3,
1150-074, Lisboa - Portugal
T. +351 213 566 400
F. +351 213 566 488
E. geral@rsa-lp.com

Offices  also in: 
Porto, Coimbra, Algarve e Madeira

Parcerias RSA LP
Angola | Brasil | São Paulo | Brasil | Nordeste | Brasil
Rio de Janeiro | Cabo Verde | Moçambique

Parcerias na Europa - RSA Advogados
Praga | Rep. Checa | Toledo | Espanha | Madrid | Espanha

rsa-lp.com

Contactos
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