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Direito Sucessório em Portugal – Armadilhas & truques para 

melhor compreensão 

 

O Direito Sucessório em Portugal segue um sistema de herança forçada. 
Segundo este regime, os herdeiros legítimos são o cônjuge, os descendentes 
biológicos e adotados e os ascendentes do falecido, que têm direito a uma parte 
da herança. Normalmente, apenas se pode doar livremente um terço da 
totalidade do património. E se redigirmos de modo diferente num testamento, os 
seus últimos desejos podem ser desafiados em Tribunal. Este regime é aplicável 
automaticamente aos cidadãos Portugueses. Passa-se de modo contrário com 
a liberdade testamentária que existe noutros países. Em Portugal, se não for 
redigido qualquer testamento, e caso não existam herdeiros legítimos ou outros 
familiares para herdarem o património, então este será entregue ao Estado 
Português. 

Se não é um cidadão português, pode escolher o Direito Sucessório do seu país 
para ser aplicado ao seu património, e consequentemente evitar o Direito 
Sucessório português. Para isso, apenas precisa de redigir um testamento e 
especificar a lei aplicável ao seu património. Após a entrada em vigor das normas 
europeias (Regulamento nº 650/2012), a 17 de Agosto de 2015, se é residente 
em Portugal, se não redigiu um testamento e faleceu em Portugal, vê aplicado 
automaticamente o Direito Sucessório português à sua herança, mesmo se não 
for um cidadão português. Por isso, a única forma de evitar esta situação será 
através da feitura de um testamento, escolhendo a sua lei nacional (que não a 
portuguesa) a aplicar à sua herança.  

Outro aspeto importante a considerar é pedir a nacionalidade portuguesa. Assim 
que se tornar num cidadão português, o Direito Sucessório português será 
aplicado automaticamente, e consequentemente, o sistema de herança forçada 
terá de ser respeitado durante a habilitação de herdeiros.  

Em Portugal, os herdeiros devem aceitar a totalidade da herança, incluindo as 
dívidas do falecido. Os beneficiários podem renunciar ao direito de aceitar a 
herança, todavia não podem renunciar à mesma de forma parcial, mas sim 
renunciar ao direito na sua totalidade, mediante a celebração de escritura 
pública.   

Uma herança deve ser aceite no prazo de 10 anos após a morte do falecido. Se 
esta não é aceite no prazo de 10 anos, então perder-se-á o direito à herança.  
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Se os beneficiários de uma herança são o cônjuge e os filhos do falecido, então 
não há lugar ao pagamento de imposto de selo referente à herança, contudo a 
herança terá de ser declarada ao Serviço de Finanças português. No caso de os 
beneficiários serem parentes mais afastados, um tio ou um primo, então deverá 
ser pago um imposto de 10% sobre os bens da herança.  

Os herdeiros, se não forem residentes em Portugal, podem ver imputada uma 
taxa no seu país de residência pelo montante da herança recebida. Por isso, este 
aspeto deverá ser também considerado aquando do planeamento da sua 
herança. 

A transferência de bens, sejam tributáveis ou não, deve ser reportada ao Serviço 
de Finanças português no prazo de três meses a contar da data da morte. Se 
não, será aplicada uma multa. Além disso, para além do imposto de selo a pagar, 
haverá lugar a despesas adicionais relativas aos honorários do Notário, 
honorários da Conservatória e vários custos ocasionais como honorários de 
tradução, de legalização e de correio. 

Não hesite em contactar-nos, caso necessite de obter mais informações. 

Por favor não hesite em contactar-nos para mais informações. 
 

Verónica Pisco 

12/07/2019 

(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. 

 


