
 
EAbrief: Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efectivo/Central Register of 

Beneficial Owners 

Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efectivo 

O Conselho de Ministros aprovou uma Proposta de Lei que transpõe para a ordem jurídica interna parte 

da Directiva (UE) 2015/849 do PE e do Conselho de 20 de Maio de 2015, relativa à prevenção da 

utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais, estabelecendo a criação do 

Registo Central do Beneficiário Efectivo.   

Neste Registo de acesso público serão publicitados todos os beneficiários efectivos do capital social das 

sociedades, associações, fundações, cooperativas, sucursais, fundos, instrumentos de gestão fiduciária 

registados na Zona Franca da Madeira e em geral todas as entidades que, mesmo sendo de direito 

estrangeiro, exerçam actividade em Portugal que determine a obtenção de NIF. 

As entidades, nomeadamente as sociedades anónimas, passarão a ter a obrigação de declarar 

anualmente a lista de accionistas directos e indirectos, respectiva participação social, e outros elementos 

de identificação, sob pena de ficarem impedidas de distribuir lucros, celebrar qualquer tipo de negócio 

jurídico relacionado com bens imóveis e celebrar contratos com o Estado.  

A Lei entrará em vigor 90 dias após a sua publicação. 

… 

 

Central Register of Beneficial Owners 

The Council of Ministers approved a draft proposal for a law that transposes into the internal legal system 

the Directive (Eu) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, of 20 May 2015, on the 

prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, 

creating the Central Register of Beneficial Owners.  

On this public register, the identity of the beneficial owners of companies, associations, foundations, 

cooperatives, branches, funds, trusts registered in the Madeira Free Trade Zone, and in general of all the 

Portuguese and foreign entities operating in Portugal and having a Portuguese taxpayer number, will be 

disclosed.   

The entities, namely the limited liability companies by shares - “sociedades anónimas”, will be obliged to 
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declare in each year, the list of all shareholders which have a direct or indirect participation, the 

respective participation, and identification details, under penalty of become prevented of distribute 

dividends, celebrate any type legal transaction over real properties and celebrate contracts with the State.  

The Law will enter into force 90 days after its publication. 

  

Os melhores cumprimentos/Best Regards, 

Espanha e Associados - Sociedade de Advogados, RL 

Caso deseje obter informação adicional sobre esta matéria, por favor contacte/ If you require additional information on this matter, 

please contact: 

Rita Beirôco 
rita.beiroco@espanhaassociados.pt 
Direito Comercial e Societário 

Corporate and Commercial Law  

 

 

(Caso não pretenda continuar a receber este tipo de e-mail, clique aqui, e coloque no subject a palavra remover/ If you do not 

wish to continue to receive this type of e-mail, click here, and write the word remove in the subject.) 

A presente Informação destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não 

devendo servir de apoio a uma decisão sem acompanhamento profissional qualificado e dirigido ao caso concreto. O conteúdo desta Informação 

não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte.  

This Information is for distribution to clients and colleagues and the information contained herein is provided as general and abstract and should 

not be used as a support for a decision without qualified professional advice being sought directly for the specific case. The contents of this 

information may not be reproduced, in whole or in part. 
 

 

 

mailto:geral@espanhaassociados.pt
mailto:geral@espanhaassociados.pt

