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         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 
 

A importância de redigir um testamento em Portugal, especialmente 
agora! 

 
Creio que quase todos vocês sabem a importância de redigir um Testamento 
Português. 
 
O que muitos de vocês não sabem, é que entrou em vigor a nova Norma 
Europeia (Regulamento (EU) N.º 650/2012), desde 17 de Agosto 2015, que 
será aplicável aos bens de indivíduos que venham a falecer após essa data. 
 
As novas normas têm como objectivo facilitar a sucessão na EU dando aos 
indivíduos a possibilidade de optar pela lei do país da sua nacionalidade ou da 
sua última residência habitual, a ser aplicável à sua herança na Europa. 
A posição padrão irá significar que a lei do país onde a pessoa é residente 
habitual, aquando do falecimento irá reger a sucessão dos seus bens como um 
todo (bens que se encontram no mundo inteiro e que pertencem à herança). 
 
 
O Artigo 21 estabelece que "salvo disposição em contrário neste Regulamento, 
a lei aplicável à sucessão como um todo deverá ser a lei do Estado no qual o 
falecido teve a sua residência habitual no momento da sua morte.” 
 
De acordo com o Artigo 22 “[uma] pessoa pode escolher como lei que rege a 
sua sucessão como um todo, a lei do Estado cuja nacionalidade ele possua no 
momento de fazer a escolha ou no momento do falecimento”. 
 
A escolha da lei deve ser expressa no testamento. 
 
Como a Dinamarca, Irlanda e Reino Unido não participam no Regulamento, os 
procedimentos sucessório realizados pelas autoridades destes três países da EU 
continuarão a ser regidos pelas suas leis internas. 
Como tal e por exemplo, se um cidadão Britânico que habitualmente resida em 
França tenha escolhido a lei do Reino Unido para aplicar aos seus bens, poderá 
ser necessário obter uma habilitação de herdeiros no Reino Unido para 
administrar quaisquer bens Britânicos. 
 
O Regulamento também cria o Certificado Sucessório Europeu (doravante 
CSE) para permitir aos herdeiros, legatários, testamenteiros e administradores 
dos bens, provar o seu estatuto e exercer os seus direitos ou poderes noutros 
países de EU. Este documento é semelhante a uma Habilitação de herdeiros. 
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Uma vez emitido, o CSE será reconhecido em todos os países da EU sem a 
exigência de nenhum requerimento especial. 

O CSE será emitido pelas autoridades do Estado-Membro participante nos qual 
o falecido tenha residência habitual e será reconhecido por todos os Estados-
Membros participantes.  

 
 

O Certificado Sucessório Europeu garantirá que: 

• uma determinada sucessão é tratada de forma coerente, por apenas um 
tribunal aplicando apenas uma lei; 

• os cidadãos são capazes de escolher se a lei a aplicar à sua sucessão 
deve ser a da sua última residência habitual ou a da sua nacionalidade;  

• são evitados procedimentos paralelos e decisões judiciais conflituosas; 
• as decisões relacionadas com sucessões proferidas num país da UE são 

reconhecidas e executadas nos outros países da EU. 

No entanto, o Regulamento Europeu não altera as regras substanciais sobre as 
sucessões. 

Os pontos abaixo continuam a ser regidos pelas regras nacionais: 

• quem deve herdar e qual a percentagem de bens que vai para os filhos e 
esposo(a); 

• direito de propriedade e direito da família num país da UE; 
• impostos relacionados com os bens da sucessão. 

Portanto, a lei nacional continua a determinar como o imposto sucessório é 
calculado e se são os bens ou o beneficiário, o responsável pelo pagamento do 
imposto. 

Aqueles que não querem que a sua lei nacional se aplique aos bens que se 
encontrem num país onde vivam e que tenham optado pela regulação, terão de 
alterar o seu testamento para clarificar essa questão. 
 
Pode ser de extrema importância, por exemplo, para cidadãos Ingleses a viver 
em Portugal, redigir um testamento que expresse qual a lei que pretendem que 
seja aplicável aos seus bens, visto que, pela Lei Portuguesa (que tem um 
sistema de herdeiros obrigatórios semelhante aos de Espanha, França e Itália), 
não pode deixar tudo à sua esposa, pois 2/3 dos bens do falecido deverão ser 
deixados aos filhos. 
Assim, se é residente em Portugal, tem filhos e não estabeleceu no seu 
testamento que deseja a Lei Inglesa (a sua lei nacional) para reger a sua 
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herança, o seu Esposo não terá permissão para receber o seu/a sua herança, 
pois irá contradizer as regras Portuguesas de herdeiros obrigatórios, que será 
aplicada automaticamente devido à nova directiva.  

O Regulamento afirma também que a lei escolhida não necessita de ser a lei de 
outro Estado-Membro da EU. Isto irá portanto, permitir, por exemplo, a um 
cidadão Americano que é habitualmente residente em Portugal escolher a lei 
Americana para aplicar aos seus bens. 

 
Alguns testamentos feitos no passado podem já cumprir, na nossa opinião, com 
a nova Directiva e portanto não precisam de ser refeitos. Estes testamentos são 
aqueles que mencionam que a lei nacional do(a) testador(a) considerado(a) 
deve aplicar-se aos seus bens. 
 
O efeito pretendido com o novo Regulamento Sucessório Europeu 
(Regulamento) é tornar as coisas mais fáceis de modo a que em vez de leis 
diferentes de países diferentes aplicadas a bens diferentes, a lei de apenas um 
país irá reger a sucessão de todos os bens do falecido. 

Por isso, vamos ver se isto irá realmente acontecer! 

Por favor esteja à vontade para nos contactar por telefone ou email, e iremos 
informá-lo se consideramos que o seu testamento cumpre os requisitos ou não. 
Se precisar da nossa assistência para a elaboração de um Testamento, não 
hesite em contactar-nos para um orçamento. 

 

Verónica Pisco 
25/09/2015 

(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 


