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Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE) 

Esta a decorrer o prazo para a entrega do Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE). 

O Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE) foi criado para cumprir a Quarta Diretiva Europeia contra o 

Branqueamento de Capitais, vem reforçar a transparência, a confiança e a segurança das transações 

económicas entre as entidades nacionais e internacionais que operam em Portugal.  

O RCBE foi criado pela lei 89/2017, de 21 de agosto e está regulamentado pela Portaria n.º 233/2018, de 21 

de agosto e entrou em vigor a 1 de outubro de 2018. 

O registo do beneficiário efetivo é obrigatório para todas as entidades constituídas em Portugal ou que aqui 

pretendam fazer negócios.  

A entidade gestora do RCBE é o Instituto dos Registos e do Notariado, sendo a submissão da declaração 

efetuada no endereço eletrónico: https://rcbe.justica.goc.pt/ 

 O registo pode ser declarado por:  

 Gerentes, administradores ou pessoas com funções equivalentes, autenticando-se com cartão 

de cidadão ou chave móvel digital; 

 Fundadores das entidades, na sequência de procedimentos especiais de constituição imediata; 

 Advogados, notários e solicitadores com poderes de representação, autenticados com 

certificados digitais profissionais. 

 Conteúdo da declaração.  

A declaração do beneficiário efetivo deve conter a informação relevante sobre: 

 A entidade sujeita ao RCBE; 

 No caso de sociedades comerciais, a identificação dos titulares do capital social, com 

discriminação das respetivas participações sociais;  

 A identificação dos gerentes, administradores ou de quem exerça a gestão ou a administração 

da entidade sujeita ao RCBE;  

 Os beneficiários efetivos;  

 O declarante. 

 

Uma vez determinado o beneficiário efetivo as entidades devem manter um registo atualizado da 

informação e comunicar qualquer alteração no prazo de 30 dias.  

 

 Entidades abrangidas:  

 As sociedades comerciais (sociedades por quotas, sociedades anónimas); 

 As associações, cooperativas, fundações, sociedades civis, bem como quaisquer outros entes 
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coletivos personalizados, sujeitos ao direito português ou ao direito estrangeiro, que exerçam 

atividade ou pratiquem ato ou negócio jurídico em território nacional que determine a obtenção 

de um número de identificação fiscal em Portugal;  

 As representações de pessoas coletivas internacionais ou de direito estrangeiro que exerçam 

atividade em Portugal;  

 Outras entidades que, prosseguindo objetivos próprios e atividades diferenciadas das dos seus 

associados, não sejam dotadas de personalidade jurídica; 

 Os instrumentos de gestão fiduciária registados na Zona Franca da Madeira; - As sucursais 

financeiras exteriores registadas na Zona Franca da Madeira:  

 Os fundos fiduciários e os outros centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica 

com uma estrutura ou funções similares, sempre que:  

 O respetivo administrador fiduciário, o responsável legal pela respetiva gestão ou a pessoa 

ou entidade que ocupe posição similar seja uma entidade obrigada na aceção da Lei n.º 

83/2017, de 18 de agosto;  

 Aos mesmos seja atribuído um NIF pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), nos termos 

previstos no Decreto -Lei n.º 14/2013, de 28 de janeiro;  

 Estabeleçam relações de negócio ou realizem transações ocasionais com entidades 

obrigadas na aceção da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto; ou  

 O respetivo administrador fiduciário, o responsável legal pela respetiva gestão ou a pessoa 

ou entidade que ocupe posição similar, atuando em qualquer dessas qualidades, 

estabeleçam relações de negócio ou realizem transações ocasionais com entidades 

obrigadas na aceção da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto. 

 

 Prazos: 

 Para as entidades ativas já existentes (a 1 de outubro de 2018), a primeira declaração de 

beneficiário efetivo deve ser feita a partir de 1 de janeiro, nos seguintes períodos:  

 Entidades sujeitas a registo comercial: 1 de janeiro a 30 de abril 2019;  

 Outras entidades: 1 de maio até 30 de junho 2019. 

 Para as entidades constituídas a partir de 1 de outubro 2018 deve efetuar-se a primeira declaração 

de beneficiário efetivo no prazo de 30 dias: 

 Após a constituição da entidade sujeita a registo comercial;  

 Após a inscrição definitiva no Ficheiro Central de Pessoas Coletivas de entidade não sujeita 

a registo comercial;  

 Após a atribuição de NIF pela Autoridade Tributária e Aduaneira, quando se trata de 

entidade que não deva ter inscrição no Ficheiro Central de Pessoas Coletivas. 
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 Sanções: 

 Sem prejuízo de outras proibições legalmente previstas, as sanções resultantes do incumprimento 

do RCBE impedem as entidades de: 

 Distribuir lucros do exercício ou fazer adiantamentos sobre lucros no decurso do exercício; 

 Celebrar contratos de fornecimentos, empreitadas de obras públicas ou aquisição de serviços e 

bens com o Estado, regiões autónomas, institutos públicos, autarquias locais e instituições 

particulares de solidariedade social maioritariamente financiadas pelo Orçamento do Estado, 

bem como renovar o prazo dos contratos já existentes;  

 Concorrer à concessão de serviços públicos;  

 Admitir à negociação em mercado regulamentado instrumentos financeiros representativos do 

seu capital social ou nele convertíveis;  

 Lançar ofertas públicas de distribuição de quaisquer instrumentos financeiros por si emitidos;  

 Beneficiar dos apoios de fundos europeus estruturais e de investimento e públicos;  

 Intervir como parte em qualquer negócio que tenha por objeto a transmissão da propriedade, a 

título oneroso ou gratuito, ou a constituição, aquisição ou alienação de quaisquer outros direitos 

reais de gozo ou de garantia sobre quaisquer bens imóveis; 

 Aplicar o regime de "participation examption”. 

 A falta de cumprimento das obrigações declarativas ou a falta de apresentação de justificação 

que as dispense após o decurso do prazo estipulado para o efeito, implica a publicitação no 

RCBE da situação de incumprimento pela entidade sujeita na página eletrónica prevista. 

 

 O incumprimento pela entidade do dever de manter um registo atualizado dos elementos de 

identificação do beneficiário efetivo constitui contraordenação punível com coima de € 1 000 a € 50 

000. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui 
aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. A Finaccount não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão 
tomada com base na informação aqui descrita. 


