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Advogados / Lawyers / Avocats 
 

 

 

 

COMPRA E VENDA EM PORTUGAL – GUIA LEGAL 

 

Este guia irá ajudá-lo a entender o processo de compra de casa em 
Portugal, explicando a terminologia irá encontrar indicações das obrigações 
relacionadas com a aquisição de uma casa no estrangeiro. 
 
Não é Necessário Autorização 
 
Regra geral, não necessita de uma autorização especial para adquirir uma 
casa em Portugal. 
 
Importância de um Advogado Português 
 
O sistema legal Português é diferente do Britânico ou do Irlandês. O nosso 
escritório de advocacia irá verificar e inquirir em seu favor, uma vez que 
todo o processo é um pouco mais complicado do processo de compra no 
Reino Unido ou na Irlanda.  
 
Entre outras coisas, iremos verificar se o vendedor tem o Registo de 
Propriedade, se a propriedade está livre de quaisquer encargos, custos, ou 
hipotecas, e se a documentação contratual é justa e razoável, e se o agente 
imobiliário tem boa reputação.  
 
Quando possíveis compradores rejeitam a colaboração de um advogado, 
poderão surgir problemas e poderão encontrar complicações legais, 
afectando os seus direitos de proprietário. Por esta razão, encorajamo-lo a 
obter aconselhamento legal antes de efectuar a compra. 
 
Verificações 
 
Quando instruir o nosso escritório para tratar da compra, terá a garantia de 
que todos os aspectos importantes serão considerados, nomeadamente: 
 

1. Que o título de propriedade é verificado; 
2. Que a pessoa que está a vender a propriedade é o seu proprietário 

actual; 
3. Se existem encargos com a propriedade; 
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4. Verificar se as licenças estão em ordem, quando aplicável; 
5. Verificar se os termos e condições estipuladas pelo vendedor são 

justos; 
6. Será feito uma compilação com os relatórios e as considerações 

necessárias, para que você o possa analisar, antes de assinar o 
Contrato Promessa. 

 
Após assinar o contrato, nós trataremos de: 

1. Alterar o Título de propriedade para seu nome; 
2. Confirmar que as despesas e taxas devidas se encontram pagas; 
3. O registo no Registo Predial Local para colocar o título em seu nome. 

 
 
Representação Fiscal 
 
De acordo com a Lei Portuguesa, qualquer comprador de uma propriedade 
em Portugal, estrangeiro não residente na União Europeia, deverá ter um 
Representante Fiscal. Este irá solicitar o seu Número de Contribuinte 
Português (essencial para a compra) e gerir quaisquer responsabilidades 
fiscais que possa ter em Portugal no decorrer do processo. Encontram-se 
abrangidos o Imposto Municipal, Imposto sobre os Rendimentos e eventuais 
alugueres e Imposto sobre as Mais-Valias numa eventual venda futura. 
 
O nosso escritório tratará da Representação Fiscal por si. 
 
 
Termos não familiares 
 
ESCRITURA / TÍTULO DE COMPRA E VENDA – veicula a propriedade, assim 
como a descrição detalhada da propriedade. Em caso de Lote de Terreno, a 
“Escritura / Título de Compra e Venda” é apenas assinada quando estiver 
satisfeito com os inquéritos e disposições permilinares, antes de o 
pagamento ser efectuado. 
 Em caso de apartamento, moradia ou vivenda, a “Escritura / Título de 
Compra e Venda” apenas é assinada depois de ter inspeccionado a 
propriedade e depois de as Autoridades Locais emitirem a Licença de 
Habitabilidade. 

Poderá assinar pessoalmente, ou conceder ao seu advogado uma 
Procuração para que este assine em seu nome. A “Escritura / Título de 
Compra e Venda” é assinada na presença de um Notário, e, desde 2008 
também na presença de um Conservador. 

 
NOTÁRIO – Está presente para certifica oficialmente que o titular da 
escritura foi alterado e que tudo o que concerne ambas as partes foi 
entendido. Após as assinaturas, o Notário testemunha o pagamento, ou 
toma conhecimento de que o pagamento foi efectuado, sendo que este 
procedimento está indicado na escritura. O Notário é totalmente imparcial e 
não deverá fornecer aconselhamento. 
 
Registar a sua propriedade 
 



Verónica Pisco - Responsabilidade Limitada 
Estrada de Vale de Lobo, Caixa Postal 550-B, Ferrarias, 8135-018 Almancil. 

Rua José Pinheiro e Rosa, Urb. Horta da Fábrica, Lt 12, R/C Dt, Fracção “A”, 8800-676 Tavira. 
Tlf./Fax: 0351 289 358 382   TLM.: 0351 968 919 049  veronica.pisco-offi@sapo.pt www.veronicapisco-lawoffice.com                                        

RESPONDER PARA: Estrada de Vale de Lobo, Caixa Postal 550-B, Ferrarias, 8135-018 Almancil. 

Após assinar a “Escritura / Título de Compra e Venda”, o nosso escritório irá 
À Conservatória do Registo Predial para registo e pagamento das despesas. 
O processo de registo poderá levar algumas semanas. 
  

Serviço “Casa Pronta” 

O Conservador tem agora os poderes do Notário durante o processo 
denominado “Casa Pronta”. Aqui, a compra e a venda, a escritura e o 
registo acontecerão simultaneamente. 

O Nome na Escritura 

Deverá decidir quais os nomes que serão registados como proprietário final, 
antes de o contrato ser assinado, pois poderão existir implicações fiscais no 
caso de vocês pretender alterar estes dados entre a assinatura do contrato 
e a “Escritura / Título de Compra e Venda”. Impostos de sucessão e 
impostos e despesas de titularidade, deverão ser aplicados se numa futura 
ocasião a sua propriedade mudar de titular. 

É portanto aconselhável, ter estas questões em consideração durante o 
processo de compra. O nosso escritório poderá alertá-lo nestas decisões. 

 

Transferência de dinheiro para Portugal 

Não existem restrições nas transferências bancárias de e para Portugal. 
Também podemos ajudá-lo a abrir uma conta bancária em Portugal. 
Entretanto quaisquer transferências associadas à compra podem ser 
remetidas para a Conta Cliente do nosso escritório. 
 
 
Viver e Trabalhar em Portugal 
 
Caso decida viver ou trabalhar em Portugal, e não seja cidadão europeu, 
terá de se candidatar a um Visto de Residência; mas se for Cidadão 
Europeu, bastará registar-se como cidadão residente, junto da 
Administração Tributária e da Câmara Municipal da área de residência. 
Haverá que acautelar as diversas licenças ou autorizações comerciais, 
necessárias ao início de um negócio, bem como as licenças urbanísticas 
exigíveis seja para um estabelecimento comercial ou para uma habitação. 
Poderá ter de considerar assuntos como importação de veículo, mobiliário, 
ou animais, ou ainda o pagamento de impostos, Segurança Social e outros 
assuntos relacionados. 
Considerando estes aspectos, será sensato verificar todas as implicações 
fiscais e planear de forma eficiente a sua mudança para Portugal. Só assim, 
evitará surpresas muito desagradáveis, que certamente surgirão, com a 
falta de planeamento jurídico e fiscal! Por favor, esteja à vontade para 
solicitar aconselhamento também nesta área. 
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Compromissos Vigentes e Obrigações 
 
Quando passa menos de 6 meses por ano em Portugal, é considerado como 
não-residente. Ainda assim, se for não residente na União Europeia está 
obrigado a ter um Representante Fiscal em Portugal, que tratará dos 
pagamentos dos Impostos anuais da sua propriedade (Imposto Municipal) e 
dos pagamentos de quaisquer taxas aplicáveis ou rendimentos resultantes 
de actividades em Portugal, incluindo os rendimentos associados ao aluguer 
da sua propriedade. Pagamento de impostos e seguros automóveis quando 
aplicável. 
 
Segure a sua propriedade e o seu conteúdo. Deverá adicionar um seguro de 
responsabilidade civil se a sua propriedade estiver alugada.  
 
Se passar mais de 6 meses por ano em Portugal, é considerado residente, e 
deverá apresentar a sua declarações de impostos, pagamento de impostos, 
e contribuições de segurança social. Muitos dos pontos acima referidos são 
requisitos, e os impostos sobre rendimentos serão baseados com os seus 
rendimentos de todo o mundo. 
 
 
Em Caso de Morte 
 
As co-propriedades não passam automaticamente na totalidade para o 
esposo ou companheiro sobrevivente, mas serão tratadas de acordo com a 
vontade escrita em testamento, ou de acordo com as regras 
testamentárias. No entanto, não sendo obrigatório, é muito mais 
económico, rápido e simples e com vantagens fiscais, fazer um testamento 
em Portugal. Por favor, esteja à vontade nos questionar sobre este serviço. 
 
 
Imposto Municipal sobre as Transmissões (IMT) 
 
O IMT é um pagamento único que deverá ser efectuado em qualquer 
Repartição de Finanças antes da Escritura na Conservatória do Registo 
Predial. A Repartição de Finanças emitirá um recibo de confirmação de 
pagamento para ser apresentado ao Notário no momento da Escritura: 
 
As taxas de transferência calculadas são as seguintes: 
 

a) Para uma Segunda Habitação 
 

PREÇO DE COMPRA (todos os valores 
em  €’s) 

% DE 
IMPOSTO  

DEDUÇÃO 

Até  92.407 1  0 

Superior a 92.407 até 126.403   2% 924,07 

Superior 126.403  até  172.348  5% 4.716,16 

Superior 172.348  até 287.213 7% 8.163,12 
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O exemplo seguinte refere como obter o valor do IMT a ser pago numa 
propriedade de 100.000,00€: 

100,000€ x 2% = 2.000 – 924,07€ = 1075,93€ (IMT a ser pago) 
 
 

b) Para Habitação Permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O exemplo seguinte refere como obter o valor do IMT a ser pago numa 
propriedade de 100.000,00€: 
 

100,000€ x 2% = 2.000 – 1.848,14 = 151,86€ (IMT a ser pago) 
 
 
Recomendações Adicionais que Deverá Considerar 
 

· Rever o seu testamento; 
· Preparação de uma Procuração a um membro da sua família ou a um 

advogado, para gerir os seus assuntos no caso de se encontrar 
incapacitado; 

· Nomear um Representante Fiscal que receba a sua correspondência 
fiscal no caso de não ser considerado residente em Portugal; 

· Segurar a sua propriedade, os seus bens e a sua saúde; 
· Ter todos os impostos dos serviços em seu nome, abrir uma conta 

bancária e registada para os impostos. 
 

Superior 287.213  até  550.836 8% 11.035,25 

Superior  a 550.836 6%  

PREÇO DE COMPRA (todos os valores 
em €’s) 

% DO 
IMPOSTO  

DEDUÇÃO 

Até  92.407 0  0 

Superior a 92.407 até 126.403   2% 1.848,14 

Superior a 126.403  até 172.348  5% 5.640,23 

Superior a 172.348  até  287.213 7% 9.087,19 

Superior a 287.213  até   574.323 8% 11.959,32 

Superior a 574.323   6%  
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Passos Legais do Escritório na Transferência da Propriedade 
 
O nosso escritório fornece os seguintes serviços no que concerne a 
Transferência de Propriedade em Portugal: 
 

1. Confirmação de Instruções 
2. Carta de Compromisso 
3. Pesquisas Jurídico-Tributárias do Imóvel e Negociações 

Contratuais 
4. Relatório Legal e Fiscal – com a informação legal e fiscal 

sobre a negociação; 
5. Escritura – conclusão 
6. Registo de Propriedade 
7. Registo no Departamento de Finanças 
8. Formulários de IMI (imposto municipal sobre imóveis) 
9. Facturas de serviços públicos (água, gás, electricidade, 

telefone, etc.) 
10. Entrega de documentação (ficheiro); 
11. Relatório final – conclusão; 
12. Testamentos Portugueses  

 
 
Verónica Pisco 

(Advogada e pós graduada em Fiscalidade) 

Nota: Todo o conteúdo deste documento é protegido por Direitos de Autor e Direitos Conexos, e Direitos 

da Propriedade Industrial, ao abrigo das leis Portuguesas e da União Europeia, convenções internacionais 

e outras leis, não podendo ser utilizado, sem consentimento, de Verónica Pisco – Law Office. Pelo que, o 

conteúdo presente neste documento não poderá ser copiado, alterado ou distribuído salvo com autorização 

expressa. 

 

 

 

 


