
 

julho 2021

Nota informativa

 

PORTO 
Av. dos 
Combatentes da 
Grande Guerra, 154 
4200-185 
Porto - Portugal 

 
LISBOA 
(em parceria) 

Rua de Campolide, 
31, 1º Dto. 
1070-026  
Lisboa - Portugal 

 
SÃO PAULO 
(em parceria) 

Rua Tabatinguera, 
140, 17º - Centro 
01020-901 São 
Paulo - SP - Brasil 

RIGOR E PROFISSIONALISMO, 
NA PROCURA DAS MELHORES 

SOLUÇÕES.

www.nfs-advogados.com 

Foi na passada quinta-feira que o Governo aprovou o diploma que permite a 
realização por videoconferência de determinados atos autênticos, autenticações de 
documentos particulares e reconhecimentos de assinaturas que exigiam a presença dos 
intervenientes perante conservadores e oficiais de registos, notários e 
advogados/solicitadores. 

 
Para estes atos, que necessitavam no estrangeiro da presença de agentes consulares 

portugueses, a partir de 15 de novembro próximo, vai passar a ser possível realizar 
através de videoconferência, caso os interessados o pretendam. 

 
Relativamente aos atos a realizar por conservadores de registos e oficiais de 

registos, ficam abrangidos por este novo regime o serviço “Casa Pronta”, onde é 
possível tratar de vários procedimentos associados à aquisição e registo de um imóvel 
num só momento (e que incluem, entre outros, contratos de compra e venda; contratos 
de mútuo com hipoteca; contratos de crédito de financiamento com hipoteca; doações; 
constituição de propriedade horizontal e divisão de coisa comum). 

 
O novo regime abrange ainda o processo de separação ou divórcio por mútuo 

consentimento e o procedimento de habilitação de herdeiros com ou sem registos 
(serviço “Balcão de Heranças”), que permite identificar os herdeiros e fazer a partilha e 
registo de bens. 

 
Quanto aos atos a realizar por notários, agentes consulares portugueses, advogados 

ou solicitadores, estão abrangidos pelo presente decreto-lei atos da sua competência, 
tais como escrituras ou autenticações de contratos de compra e venda, de usufruto, de 
uso e habitação, de superfície, de mútuo com hipoteca, de doação, de constituição de 
propriedade horizontal, de divisão de coisa comum, de promessa de compra e venda 
com eficácia real e de reconhecimentos de assinatura. Note-se que o regime aprovado 
não é aplicável a testamentos e a alguns atos relativos a factos sujeitos a registo predial. 

MEMBRO ASSOCIADO DA 

ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE 

ADVOGADOS (AEA) 

Prática especializada 

geral@nfs-advogados.com 

 

 A presente Nota informativa destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida 
é prestada de forma geral e abstracta. A informação proporcionada e as opiniões expressas são de carácter 
geral, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico adequado para a resolução dos casos concretos. O 
conteúdo desta Nota informativa não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa 
autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte-nos, 
enviando-nos um e-mail, para geral@nfs-advogados.com. 

Autenticação de Documentos através de Videoconferência 


