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Foi publicada em Diário da República, a Portaria n.º 

233/2018, de 21 de agosto, que veio regulamentar o 

Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário 

Efetivo (RCBE), instituído pela Lei n.º 89/2017, de 21 de 

agosto.  

A Portaria regula, entre outros, os seguintes aspetos:  

i. fixação do prazo para a primeira declaração sobre 

os beneficiários efetivos das entidades já 

constituídas;  

ii. forma da declaração;  

iii. circunstâncias indiciadoras da qualidade de 

beneficiário efetivo;  

iv. prazo para as comunicações automáticas das 

informações constantes do Ficheiro Central de 

Pessoas Coletivas (FCPC) e da Autoridade 

Tributária e Aduaneira (AT) ao RCBE; 

v. disponibilização da informação sobre os 

beneficiários efetivos ao público; e 

vi. extração de certidões e de informações do RCBE. 

A submissão da declaração inicial das entidades 

constituídas até 1 de outubro de 2018 e obrigadas ao 

RCBE deve ser efetuada a partir de 1 de janeiro de 2019 

até dia 30 de abril de 2019, para as entidades sujeitas a 

registo comercial e até 30 de junho de 2019 para as 

restantes entidades. 

Os formulários necessários para dar cumprimento às 

obrigações estabelecidas no Regime Jurídico do RCBE 

serão disponibilizados no sítio da internet após despacho 

do presidente do conselho diretivo do Instituto dos 

Registos e do Notariado, I.P.  

As circunstâncias indiciadoras da qualidade de 

beneficiário efetivo constarão desses formulários e 

deverão ser consideradas no respetivo preenchimento. 

As informações constantes do FCPC são comunicadas ao 

RCBE oficiosa e automaticamente após a inscrição da 

entidade no mesmo (e.g. após registo). As comunicações 

por parte da AT sobre a identificação de determinadas  

 

entidades, nomeadamente trusts, já existentes na sua 

base de dados são efetuadas no prazo de 30 dias após a 

entrada em vigor da Portaria e diariamente quanto às 

restantes entidades a inscrever na AT. 

A disponibilização pública da informação relativa à 

entidade sujeita ao RCBE (i.e. NIF emitido pela autoridade 

competente da respetiva jurisdição, a firma ou 

denominação, a natureza jurídica, a sede, o CAE, o 

identificador único de entidades jurídicas (Legal Entity 

Identifier), quando aplicável, e o endereço eletrónico 

institucional) e aos beneficiários efetivos (i.e. nome, o mês 

e o ano do nascimento, a nacionalidade, o país da 

residência e o interesse económico detido) é feita 

mediante autenticação prévia do interessado. 

No caso de entidades obrigadas, na aceção da Lei n.º 

83/2017, de 18 de agosto, o acesso carece igualmente de 

autenticação, que poderá ser feita através do certificado 

digital do cartão de cidadão, da Chave Móvel Digital, do 

certificado de autenticação profissional (no caso de 

advogados, notários e solicitadores), do sistema de 

autenticação da AT (no caso de contabilistas certificados) 

ou do Sistema de Certificação de Atributos Profissionais. 

Não obstante, em determinados casos, estas entidades 

podem aceder ao RCBE por via eletrónica através das 

respetivas autoridades setoriais. 

A certificação da situação da entidade sujeita ao RCBE é 

feita mediante a emissão de um comprovativo da 

declaração que terá o mesmo valor que uma certidão.  

 A confirmação da exatidão, suficiência e atualidade da 

informação sobre o beneficiário efetivo é feita através de 

declaração anual a apresentar até ao dia 15 do mês de 

julho. A confirmação anual da informação sobre o 

beneficiário efetivo é, porém, dispensada em 2019, sem 

prejuízo da atualização da informação a que haja lugar. 

A Portaria entra em vigor no dia 1 de outubro de 2018. 
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