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Novas obrigações para as Imobiliárias 

A partir do dia 26 de junho de 2019, com a entrada em vigor do Regulamento n.º 

276/2019, de 26 de março, as entidades que exercem atividades imobiliárias passaram a 

ter novas obrigações de identificação, controlo e comunicação de operações de compra, 

arrendamento, venda ou permuta de imóveis. 

  

O Regulamento referido do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da 

Construção, I.P. (IMPIC, I.P.), que estabelece medidas de prevenção e combate ao 

branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo no setor imobiliário 

abrange todas as entidades imobiliárias que exerçam atividades de mediação 

imobiliária, promoção imobiliária, compra e venda e arrendamento de bens imóveis.  

 

Assim, e desde logo, as entidades imobiliárias devem definir e adotar políticas e 

procedimentos que permitam controlos que se mostrem adequados à gestão eficaz dos 

riscos e ao cumprimento das normas em matéria de prevenção de branqueamento de 

capitais e financiamento de terrorismo (BC/FT), e, no caso das sociedades anónimas ou 

sociedades por quotas ou em nome individual com mais de 5 colaboradores, devem 

designar um Responsável pelo Cumprimento Normativo (RCN). 

 

Ademais, têm o dever de recolher e registar elementos de identificação dos seus 

clientes – particulares, empresas ou beneficiários efetivos -, como o nome, morada, 

nacionalidade, número de identificação fiscal, profissão e entidade patronal ou, no caso 

de pessoas coletivas, morada da sede ou sucursal e identificação de todos os titulares 

com participações superiores a 5%.  

 

Por fim, também cumpre a estas entidades comunicar ao IMPIC, I.P. a data de 

início de atividade, os elementos relativos a cada transação imobiliária em que 

intervenham e os elementos relativos aos contratos de arrendamento cujo valor de 

renda mensal seja igual ou superior a (euro) 2.500,00. 

com pena de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos. 

A obrigação de manter os dados fornecidos no registo actualizados é agora garantida 

através do Balcão Único Electrónico, tal como a cessação da actividade, tornando, desta 

forma, a tramitação de todo o processo mais célere e eficiente. 

 

não exceda €  

No que ao SIREVE diz respeito, foi alterado o conceito de empresa para este efeito; 

empresa, prevê o art. 2º, serão somente as sociedades comerciais e empresários em 

nome individual que possuam contabilidade organizada. 

Estas encontram-se agora proibidas de recorrer ao mecanismo do SIREVE quando, nos 

dois anos antecedentes, não tenham cumprido as obrigações decorrentes do acordo (ou 

não o tenham obtido), bem como quando tenha requerido a extinção do procedimento 

(faculdade que lhes é agora permitida). Igual previsão existe para as empresas que 

tenham recorrido ao PER e não cumpram os termos do plano aí aprovado. s) (s) 

requerido (s); indica o valor em dívida; expõe sucintamente os factos que fundamentam 

o pedido, quando não constem do título executivo; pede juros vincendos; pede as 

quantias referentes a honorários a pagar ao agente de execução e identifica o 

mandatário, se se encontrar representado.beneficiação de habitação própria 

permanente de agregados familiares que se encontrem em situação económica muito 

difícil, cujos critérios de aferição dessa condição estão taxativamente plasmados na Lei 

57/2012. os distritos administrativos (18), sendo que o de Lisboa tem três zonas (Lisboa, 

Lisboa Norte e Lisboa Oeste) e o do Porto tem duas zonas (Porto e Porto Este), mais 
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