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“conhecer o cliente da empresa, tão bem como se conhece a empresa.” 

“(… ) the secret of our success is to understand the expectations of our consumers 

(our clients), as equally well as we know the strategy roles of our organisation(…) 

 

  Registo Obrigatório  de Procurações  Irrevogáveis  
Enquadramento 

 

Foi recentemente aprovado o Decreto Regula-

mentar  n.º 3 /2009  que veio regulamentar   os 

termos  e condições que deve ser cumprida a 

obrigatoriedade de promoção de registo  por via 

electrónica de procurações irrevogáveis  qque 

contenham poderes  de transferência de titularie-

dade e imóveis .  

Uma das medidas de combate a corrupção apro-

vadas pela Lei  19 / 2008 de 21 de Abril. 

Quando obrigatório o registo electrónico de pro-

curações ou sua extinção deverá ser promovido 

pela própria entidade perante a qual a procuração 

seja outorgada ou titulada a extinção, no próprio 

dia, ou no dia útil imediato, a contar da data da 

outorga ou da titulação. 

O decreto Regulamentar n.º 3/2009, de 3 de Feve-

reiro, que veio regulamentar os termos e condi-

ções em que deve cumprida a obrigatoriedade de 

promoção de registo, por via electrónica, de pro-

curações irrevogáveis que contenham poderes 

de transferência da titularidade de imóveis .  

Uma das medidas de combate à corrupção apro-

vadas pela Lei n.º 19/2008, de 21 de Abril. 

Está aqui em causa a criação, no âmbito do 

Ministério da Justiça, de uma base de dados desti-

nada a organizar e manter actualizada a informa-

ção respeitante às procurações outorgadas, em 

especial a relativa às procurações irrevogáveis 

que contenham poderes de transferência da titula-

ridade de imóveis. 

Presidiu à referida medida o objectivo de disponi-

bilizar às autoridades competentes meios adicio-

nais para o combate de fenómenos de corrupção - 

desde logo os associados à utilização de procura-

ções irrevogáveis para transacções imobiliárias .  

E acessoriamente, para a verificação dos poderes 

dos representantes que utilizem procurações em 

negócios jurídicos. 

Em especial, a regulamentação agora aprovada 

determina que: 
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 ÁREAS JURÍDICAS 

- Direito do Turismo (Direito Internacional e 

Comunitário do Turismo, Empreendimentos 

Turisticos e Hotelaria) 
- Direito Comercial e das Empresas 

- Litígios Judiciais - (Direito Civil, Direito Públi-

co, Direito Comercial e Direito Penal) 

- Direitos Reais e da Propriedade 

 ÁREAS ÃO JURÍDICAS 

• Gestão do Património, Gestão do Conheci-

mento, Criação de Imagem, Marcas e Identi-

d a d e  E m p r e s a r i a l 
- Gestão e Consultoria de Empresas e 

Empresas Turisticas 

•  

- Liderança de Organizações, Empresas e 

Empresas Turisticas 

 O escritório elabora ainda: 
-Constituição, Modificação e Extinção de Socie-

dades Comerciais; 
-Gestão do Património, Gestão do Conhecimento, 

Criação de Imagem, Marcas e Identidade Empre-

sarial. 
 

 

Pareceres Jurídicos nas diversas áreas do 
Direito. 
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i) No que respeita a procurações cujo registo 
electrónico seja  obrigatório  (justamente  as  

procurações  irrevogáveis  que contenham 

poderes de transferência da titularidade de 

imóveis),   a produção  de efeitos daquelas 

depende do respectivo registo  sendo  igual-

mente obrigatório  o registo eletrónico  da 

sua extinção quando ocorra .  

.(ii) Quando obrigatório, o registo electróni-
co de procurações ou sua extinção deverá ser 

promovido pela própria entidade perante a 

qual a procuração seja outorgada ou titulada 

a extinção, no próprio dia, ou no dia útil 

imediato, a contar da data da outorga ou da 

titulação; 

(iii) Quando facultativo (o que acontece com 

todas as demais procurações celebradas por 

escrito), o registo electrónico poderá ser 

promovido quer pelo mandante, quer pelo 

mandatário, quer pela entidade perante a 

qual a procuração seja outorgada ou que 

reconheça as respectivas assinaturas; 

(iv) O registo procurações deverá ser sempre 

promovido junto do  Instituto  dos  Registos  

e  do  Notariado,  I.P.,  por  transmissão 

electrónica de dados e de documentos e 

através de sítio da Internet em  termos  a  

definir  por  portaria  .  o  qual  deverá  per-

mitir sem necessidade de validação ou con-

cretização do mesmo por meios humanos. 

 

 Espaço Cultural  

    “Chocolate Amarelo“ 
             (130,0 x89,0 cm) 

   Colecção Particular 

 

Relembramos o livro 

Mitos da Arte —Antologia 

de Pintores Portugueses 

C o n t e m p o r â n e o s 

(distingue 64 artistas 

portugueses promovendo 

a qualidade nacional da 

pintura contemporânea. 

Trata-se de relevante 

objecto de estudo da arte 

contemporânea .nacional; 

Chiado Editora, inserido na 

Colecção: Mais que Mil 

Palavras). 
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Por cada  registo de procuração  

deverá ser disponibilizado  um com-

provativo  com menção  do código 

de identificação atribuído  ao docu-

mento , o qual deverá ser enviado  

por e-mail  e sempre que possível por 

short  message  service ( sms )á enti-

dade  que procedeu ao registo  e aos 

sujeitos que contam na procuração . 

Para além  da possibilidade de acesso  

pelo próprio titular  através  do códi-

go de identificação  do documento de 

registo  poderão aceder  á informação  

constante na base de dados das pro-

curações os Magistrados Judiciais , 

no exercício das suas funções , assim 

como os órgãos de policia criminal  e 

quaisquer outras entidades publicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como acima referido gera respon-

sabilidade disciplinar  para a enti-

dade obrigada a promove-la , nos 

termos definidos no Estatuto do 

Notariado. 

Cumpre  notar que , com excep-

ção do disposto  nos n.º1 e 2 do 

seu art.º 2( registo obrigatório  da  

outorga ou extinção de procura-

ções irrevogáveis  que contenham  

poderes  de transferência da titula-

ridade  de  imóveis ) Legislação 

Pertinente:   Decreto Regulamen-

tar  n.º 3  / 2009  de 3 de Fevereiro  

Lei 19/2008 de 21 de Abril  

 

 

 

 

 COM ESTE SISTEMA  O GOVERNO 

TEM-SE PREOCUPADO  EM DOTAR OS 

ORGANISMOS COMPETENTES  E 

MEIOS LEGISLATIVOS , MATERIAIS  E 

HUMANOS ADQUADOS A REPRESSÃO 

DA CORRUPÇÃO , E ,EM GERAL DA 

CRIMINALIDADE ECONOMICA FI 

NANCEIRA"” 

 Eventos/Informações 

Fernando Messias 

Law Office  

  PÓS GRADUAÇÃO  EM  
DIREITO DO TURISMO 
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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, não devendo servir de base para qualquer 

tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta nota informativa não pode ser reproduzida, no seu todo ou em parte, sem a expressa 

autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre o assunto contacte secretariado@fernandomessias.pt  

 

Em Julho de 2009, Fernando Messias 

concluiu o primeiro curso de pós gradua-

ção  em Direito do Ordemamento do Terri-

tório, do Urbanismo e Turismo ministrado 

pelo Instituto de Ciências Jurídico-Politicas 

da Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa. 
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