
Buying a property: step by step



D
 
 
 
 
escubra os principais procedimentos e im-
plicações jurídicas e financeiras quando de

                 cide vender ou adquirir uma propriedade.

 
O processo de compra de um imóvel pode parecer 
complicado para quem não conhece ou trabalha no 
ramo. Entre os impostos e vários documentos a tratar 
junto dos registos e notariado, há mesmo quem prefira 
contratar os serviços de um advogado ou solicitador 
para tratar do assunto. 
As regras a seguir variam de país para país. Descubra 
os passos mais importantes em vigor em Portugal. 

Find out the main procedures and legal and financial im-
plications when you decide to sell or buy a property.

The process of buying a property may seem complicated 
for those who do not know or work in the area. Between 
the taxes and various documents to be dealt with by the 
registry office and notary, some even prefer to hire the ser-
vices of a lawyer or solicitor to deal with the matter. 
The rules to follow vary from country to country. Find out 
the most important steps in Portugal.
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Para se iniciar a venda de um imóvel, é necessário que sejam 
facultados dados e documentos, relativos aos intervenien-
tes e ao bem imóvel. Além de serem essenciais para seguir 
com o processo junto dos serviços responsáveis, são indis-
pensáveis para a elaboração dos contratos que venham a 
ser realizados, como o contrato de promessa de compra e 
venda e a escritura. 

To begin the sale of a property, it is necessary to provide data 
and documents related to the parties involved and the property. 
Besides being essential to follow the process with the respon-
sible services, they are indispensable for the elaboration of the 
contracts that will be made, such as the pre-contract and the real 
estate purchase agreement. 
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Quanto aos intervenientes, espera-se que estes forneçam:
Pessoas singulares:
• O documento pessoal de identificação.
• Entre outros dados pessoais, como naturalidade, estado 
   civil e regime de bens (poderá ser necessário certidões de 
   nascimento ou casamento, emitidas à menos de 6 meses).

Pessoas coletivas:
• Certidão comercial permanente e RCBE (Registo Central 
  do Beneficiário Efetivo)
• O documento de identificação dos representantes legais 
  da sociedade que outorgarão em nome da sociedade.

As for the stakeholders, they are expected to provide:
Individual persons:
• Personal identification document.
• Among other personal data, such as place of birth, marital sta- 
  tus and property regime (birth or marriage certificates, issued  
  less than 6 months ago, may be required).

Legal persons:
• Permanent commercial certificate and RCBE (Central Registry  
  of Effective Beneficiary)
• The identification document of the company’s legal representa- 
  tives who will grant it on behalf of the company.
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Para celebrar o CPCV e a escritura é ainda necessário apre-
sentar os seguintes documentos relativos ao imóvel:
• Certidão do Registo Predial ou código de acesso à  
    Certidão Predial Permanente; Caderneta predial;
• Licença de utilização;
• Certificado. Energético e da Qualidade do Ar Interior nos  
   Edifícios;
• Declaração do condomínio nos termos da lei n.º 8/2022.

To conclude the Promissory Sale Agreement and the deed, it is 
also necessary to present the following documents relating to the 
property:
•   Land Registry Certificate or access code to the Permanent Land  
   Certificate; Property booklet;
•  User license;
•  Energy and Indoor Air Quality in Buildings Certificate
• Declaration of the condominium under the terms of Law  
    No. 8/2022.
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Este contrato deve ser celebrado quando o negócio não se 
possa logo concretizar por, nomeadamente, não estarem 
ainda reunidas as condições necessárias para avançar para 
a escritura.
Neste contrato as partes vinculam-se à formalização poste-
rior da compra e venda e garantem uma segurança jurídica 
caso se verifique demora ou incumprimento do contrato.
As consequências do incumprimento do contrato-promes-
sa encontram-se previstas na lei e podem constar do pró-
prio contrato.

This contract must be entered into when the deal cannot be 
concluded immediately, namely because the necessary condi-
tions to proceed with the deed are not yet met.
In this contract, the parties are bound by the subsequent for-
malization of the purchase and sale and guarantee legal cer-
tainty in the event of delay or breach of contract.
The consequences of breaching the promissory contract are 
provided for by law and may be included in the contract itself.

C ontrato-promessa 
de compra e venda
Pre-contract agreement
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Na falta de estipulações específicas no contrato-promessa 
de compra e venda, aplicam-se as regras gerais previstas no 
Código Civil. As mais relevantes em caso de incumprimento 
são a perda do sinal por parte do promitente comprador e 
a restituição em dobro do sinal já pago ao promitente de-
vedor. Caso já se tenha verificado a transmissão da posse 
da propriedade, o promitente comprador pode fazer uso 
do regime da execução especifica previsto 830º do código 
civil.

In the absence of specific stipulations in the promissory purchase 
and sale agreement, the general rules provided for in the Civil 
Code apply. The most relevant in the event of default are the loss 
of the down payment by the promissory purchaser and the dou-
ble refund of the down payment already paid to the promissory 
debtor. If the transfer of ownership of the property has already 
taken place, the prospective purchaser may make use of the spe-
cific execution regime provided for in 830 of the civil code.
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Através do contrato de compra e venda – também denomi-
nado por escritura – transmite-se a titularidade da proprie-
dade – bem imóvel –, do antigo para o novo proprietário. 
Este pode ser celebrado por escritura publica ou documen-
to particular autenticado por advogado ou solicitador.
Para a realização deste contrato, devem estar presentes o 
comprador e o vendedor, podendo ainda intervir procura-
dores – que representem o vendedor e/ou o comprador –, 
representantes de instituições de crédito, cônjuges que te-
nham de consentir a venda, ou interpretes/tradutores.
Este é o último passo a dar quando se compra o imóvel.

Through a Real Estate Purchase Agreement, the ownership of 
property is transferred from the old owner to the new one. This 
can be celebrated by public deed or private document authen-
ticated by a lawyer or solicitor.
In order to execute this contract, the buyer and seller should 
be present and there can also be proxies - representing the 
seller and/or the buyer -, representatives of credit institutions, 
spouses who have to consent to the sale, or interpreters/trans-
lators.
This is the last step to be taken when buying the property.

C ontrato 
de compra e venda
Real Estate Purchase Agreement
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Aquando da celebração da escritura, o comprador deve 
também entregar ao notário, advogado ou solicitador as 
guias de liquidação relativas aos impostos devidos pelo 
comprador: Imposto Municipal sobre Transmissões One-
rosas de Imóveis (IMT) e do Imposto de Selo (I.S) com o 
comprovativo de pagamento, exceto nas situações em que 
a aquisição esteja isenta de IMT.

When signing the deed, the buyer must also deliver to the notary, 
lawyer or solicitor the liquidation forms related to the taxes owed: 
Municipal Tax over Onerous Transmissions of Real Estate (IMT) 
and Stamp Tax (I.S) with the proof of payment, except in situa-
tions where the acquisition is exempt of IMT.

Imposto Municipal sobre 
Transmissões Onerosas de  
Imóveis e Imposto de Selo

Municipal Tax on Onerous Transmissions 
of Real Estate and Stamp Tax
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Note-se que a isenção de IMT deve ser pedida antes do ato 
ou contrato que originou a transmissão e sempre antes da 
liquidação que teria lugar.
O valor que serve de base à liquidação do IMT, que deve 
ser pago nas finanças, é o valor patrimonial tributário do 
imóvel ou o valor da transmissão, consoante o que for mais 
elevado.
Se o comprador recorrer ao crédito bancário para financiar 
a aquisição, tem de confirmar quais os documentos exigi-
dos pela instituição bancária, bem como apresentar even-
tuais registos provisórios de aquisição e de hipoteca.

It should be noted that the IMT exemption must be requested 
before the act or contract that originated the transfer and also 
before the liquidation that would take place.
The value that serves as the basis for the liquidation of the IMT, 
which must be paid at the tax office, is the patrimonial tributary 
value of the property or the value of the transfer, whichever is 
higher.
If the buyer uses a bank loan to finance the acquisition, he must 
confirm which documents are required by the bank, as well as 
present any provisional records of acquisition and mortgage.
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Impostos diretamente relacionados com a aquisição 
de imóveis  

IMT – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE 
IMÓVEIS
Este imposto é pago pelo comprador no ato da transação. O 
imposto é aplicável a todas as transações de imóveis, sendo  
que a taxa aplicável é tabelada pelo Estado português, va-
riando em função do valor da compra. Aos imóveis de valor 
superior a € 574.323, a taxa aplicável em vigor é de 6%. 
Para prédios rústicos ou outros tipos de prédios as taxas 
são de 5% e 6,5%, respectivamente.

EMOLUMENTOS NOTARIAIS E TAXAS DE REGISTO
Valores a serem pagos pelo comprador após outorga de es-
critura notarial, juntamente com as taxas de registo predial 
que constam em tabela fixa. O custo do registo predial de 
aquisição é de € 250 e online é € 225. 

Taxes directly reated with the acquisition of property

IMT – MUNICIPAL TAX ON THE TRANSFER OF PROPERTY
This tax is paid by the purchaser at the time of the transfer of 
ownership of the property. The tax is applicable to all property 
transfers of ownership and is applied after calculation by the 
Portuguese State. It varies according to the value of the pur-
chase. On property with a value greater than €574.323, a tax of 
6% is currently applied. For rural property and other types of 
property, the taxes stand at 5% and 6.5% respectively.

NOTARIAL AND REGISTRATION FEES
These are paid by the purchaser, after the signing of the 
notarial title deed, together with the property registration 
fee which are at a fixed cost. The property registration fee 
is €250 and online is €225. 

E nquadramento  
legal e fiscal
Legal and fiscal framework
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IS – IMPOSTO DO SELO
Existem dois tipos de imposto do selo relacionados com a 
aquisição de um imóvel:
•  Imposto do selo sobre a transação (compra e venda), cor-

respondente a uma taxa de 0,8% sobre o valor de aquisição  
do imóvel que consta na Escritura;

•  Imposto do selo sobre o empréstimo, caso se recorra ao 
Crédito Habitação para comprar o imóvel, que corresponde  
a uma taxa de 0,6% sobre o montante do empréstimo.

IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS
Imposto anual, com referência ao ano anterior com base de 
cálculo no Valor Patrimonial Tributário (VPT) - valor do imó-
vel atribuído pelas Finanças. Pode variar entre 0,3% a 0,5%, 
limite que é fixado anualmente pela Assembleia Municipal 
onde o imóvel está localizado (Ex.: Cascais - 0,34%, Oeiras 
- 0,30%, Sintra - 0,30%, Lisboa - 0,30%). O IMI relativo aos 
prédios rústicos permanece em 0,8%.

IS – STAMP DUTY
There are two types of stamp duty relating to the acquisi-
tion of property:
•  Stamp duty on the transaction (sale and purchase) which 

corresponds to a tax of 0.8% of the value of acquisition of 
the property as stated in the Title Deed;

•  Stamp duty on the loan should a mortgage be taken out 
for the purchase of the property which corresponds to a 
tax of 0.6% of the value of the loan.

IMI - MUNICIPAL TAX ON PROPERTY
An annual tax referring to the year just ending based on the 
calculation of the Valor Patrimonial Tributário (VPT) (Patri-
monial Value of Property Tax) - a value attributed by the Fi-
nanças (Finance Department). This can vary between 0.3% 
and 0.5%, a figure which is fixed annually by the Munici-
pal Authority where the property is located (eg.: Cascais – 
0.30%, Oeiras – 0.34%, Sintra – 0.30%, Lisbon – 0.30%). The 
IMI relating to rural property remains a 0.8%.
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IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE CAPITAIS – MAIS VALIAS
Após a transação de um imóvel, o vendedor é obrigado 
a declarar a venda e, eventualmente, a pagar um imposto 
sobre 50 % da mais-valia - a qual é apurada com base na 
diferença entre o preço de venda e o preço de compra. a 
mais-valia é obrigatoriamente englobada como rendimen-
to e a taxa a aplicar é do escalão de IRS que resultar da 
soma de todos os rendimentos.

CAPITAL GAINS TAX – ADDED VALUE
After the transaction of a property, the seller is obliged to de-
clare the sale and, eventually, to pay a tax on 50% of the capital 
gains - which is calculated based on the difference between 
the sale price and the purchase price. The surplus value is man-
datorily included as income and the rate to be applied is from 
the IRS scale that results from the sum of all income.
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Existem, no entanto, algumas situações que isentam do pa-
gamento da mais-valia, tais como: 
•  Se o imóvel colocado à venda for a sua residência princi-

pal e se os lucros resultantes da venda forem reinvestidos 
nos 24 meses anteriores ou nos 36 meses subsequentes da 
aquisição, construção ou renovação de outro imóvel desig-
nado como a sua residência principal, dentro do território 
da União Europeia ou num território pertencente ao Espaço 
Económico Europeu com o qual Portugal tenha celebrado 
acordos relativos à troca de informações em matéria fiscal.

•  A aquisição ser anterior a 1989.
•  Contribuintes com mais de 65 anos que reinvistam a mais-

-valia da venda da habitação própria permanente num con-
trato de seguro, fundo de pensão ou na contribuição para o 
regime publico de capitalização > (certificados de reforma)

There are, however, some situations that exempt you from pay-
ing the added value, such as:
•  If the property offered for sale is your primary residence 

and the proceeds from the sale are reinvested within the 
preceding 24 months or within the 36 months following the 
acquisition, construction or renovation of another property 
designated as your primary residence within the territory of 
the Union European Union or in a territory belonging to the 
European Economic Area with which Portugal has concluded 
agreements concerning the exchange of information on tax 
matters.

•  The acquisition is prior to 1989.
•  Taxpayers over 65 years old who reinvest the surplus value 

from the sale of their permanent home in an insurance con-
tract, pension fund or in the contribution to the public capi-
talization scheme > (retirement certificates)

13

8 cm

6,5 cm



14

Diferença entre as taxas de juros praticadas no Brasil e em Portu-
gal pode tornar o financiamento muito atraente  

Ainda que disponha dos recursos para comprar o seu imóvel 
à vista, não deixe de considerar um financiamento.

MONTANTE FINANCIÁVEL
Em geral, no mínimo de 5.000 euros e no máximo 80% do 
valor do imóvel, considerando-se menor de dois valores: 
o valor da avaliação e o valor da aquisição.

The difference bewteen the taxation and rates os interest prac-
ticed in Brazil and in Portugal could make taking out a loan very 
attractive

Even though you may have the resources to buy the prop-
erty you have in mind, it is worth considering taking out a 
loan.

AMOUNT THAT CAN BE LOANED
In general, a minimum of 5,000 Euros and a maximum of 
80% of the value of the property, considering the lesser of 
two values: the value of the evaluation and the value of the 
acquisition.

F inanciar um imóvel 
em portugal
Taking out a loan for a property in  
Portugal 
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PRAZO
O prazo máximo do empréstimo costuma ser de 40 anos 
desde que a idade máxima dos proponentes e o prazo do 
financiamento somados não excedam os 80 anos. 

TAXA DE JUROS
Dependendo do momento do mercado e do relacionamento 
do cliente com o banco, a taxa anual de juros no financiamen-
to imobiliário em Portugal pode ser abaixo das taxas pratica-
das no Brasil.

GARANTIA
A garantia do empréstimo será o próprio imóvel, que ficará 
hipotecado junto ao banco.
Para mais informações, consulte a Porta da Frente Christie’s.

TERM
The maximum term of a loan is usually 40 years given that 
the maximum age of the borrowers and the term of the 
loan added together do not exceed 80 years.
The maximum term of a loan is usually 40 years given that 
the maximum age of the borrowers and the term of the 
loan added together do not exceed 80 years. 

RATE OF INTEREST
Depending on the position of the market and the relation-
ship between the client and the bank, the annual rate of 
interest for taking out a loan on a property in Portugal can 
be lower than the rates practiced in Brazil.

GUARANTEE
The guarantee for the loan will be the property itself, which 
will be mortgaged by the bank.
For more information, consult Porta da Frente Christie’s.
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Discover and live in...



Carga fiscal abaixo da média europeia.

Portugal é o 3º país mais pacífico do mundo numa 
amostra de 163 países (Global Peace Index 2019), 
o que assegura a possibilidade de viver com a sua 
família num ambiente seguro.

Portugal atravessa um momento favorável,com 
evolução positiva, tanto a nível económico como 
financeiro, sendo um dos melhores países da eu-
ropa para investir.

Com clima mediterrâneo temperado, Portugal 
tem um inverno suave e um verão ameno.
Graças à influência oceânica, as temperaturas rar-
amente atingem níveis extremos.

Lisboa tem sido distinguida com diversos prémi-
os de turismo: Melhor Destino Europeu, Melhor 
Destino Curta Duração na Europa, Melhor Desti-
no Europeu para Cruzeiros. Além disso, é uma das 
cidades com maior qualidade de vida no mundo.

Fácil e rápida mobilidade em toda a Europa.

Tax burden below the European average.

Portugal is the 3rd most peaceful country in the world 
in a sample of 163 countries (Global Peace Index 2019), 
which ensures the possibility of living with your family in 
a safe environment.

Portugal is going through a favorable moment, with pos-
itive evolution, both economically and financially, being 
one of the best countries in Europe to invest.

With a temperate Mediterranean climate, Portugal has a 
soft winter and a mild summer.
Thanks to oceanic influence, temperatures rarely reach 
extreme levels.

Lisbon has been honored with several tourism awards: 
Best European Destination, Best Short-Term Destination 
in Europe, Best European Cruise Destination. In addition, 
it is one of the cities with the highest quality of life in the 
world.

Easy and fast mobility throughout Europe.

Quais seriam os  
10 principais motivos
para viver em Portugal?

01 04

02 05

03 06

What would be the top 10 reasons 
to live in Portugal?



Em Portugal, 95% do território nacional tem 
acesso à internet de banda larga.

Em 2016, a Quality of Life Survey da Monocle 
apontou Lisboa como a 16ª cidade com maior 
qualidade de vida do mundo e 10a entre as ci-
dades europeias (Monocle, Quality of Life Survey, 
2016).

A região da grande Lisboa oferece um preço/m2 
muito inferior às principais cidades europeias.

In Portugal, 95% of the national territory has access to 
broadband internet.

In 2016, Monocle’s Quality of Life Survey
named Lisbon the 16th highest quality city in the world 
and 10th among European cities (Monocle, Quality of 
Life Survey, 2016).

The Greater Lisbon region offers a price / sqm much 
lower than the main European cities.

De acordo com especialistas da International Liv-
ing (IL), Portugal é o 9º melhor país do mundo 
para se reformar (Forbes Media LLC., International 
Living’s 10 Best Places to Retire Around the World
in 2017).

According to experts from International Living (IL), 
Portugal is the 9th best country in the world to retire 
(Forbes Media LLC., International Living’s 10 Best Places 
to Pull Around the World in 2017).
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A Porta da Frente Christie’s é uma empresa de mediação imobiliária que 
trabalha no mercado há duas décadas, focando-se nos melhores imóveis e 
empreendimentos, quer para venda quer para arrendamento. A empresa foi 
selecionada em 2012 pela prestigiada marca Christie’s para representar Por-
tugal, nas zonas de Lisboa, Cascais, Oeiras e Alentejo. A afiliação com a Chris-
tie’s International Real Estate conjuga o know-how local da Porta da Frente 
com a reputação e reconhecimento de uma marca global com 250 anos - o 
seu alcance internacional e as estratégias de marketing globais, permitindo 
à empresa ser uma mediadora única e exclusiva no segmento onde opera. A 
Porta da Frente Christie’s integra atualmente uma equipa com mais de 80 
profissionais sediados em escritórios em Lisboa, Cascais e Oeiras, especial-
izados em prestar um serviço integral de apoio aos seus clientes, em todas as 
etapas do negócio. A principal missão da Porta da Frente Christie’s é privile-
giar um serviço de excelência a todos os nossos clientes.

Porta da Frente Christie’s is a real estate brokerage firm that has been working in the 
market for two decades, focusing on the best real estate and developments, both for 
sale and for lease. The company has been selected in 2012 by the prestigious Christie’s 
brand to represent Portugal, in the areas of Lisbon, Cascais, Oeiras and Alentejo. Chris-
tie’s International Real Estate affiliation combines Porta da Frente’s local know-how 
with the reputation and recognition of a 250-year-old global brand - its international 
reach and global marketing strategies, enabling the company to be a unique mediator 
and exclusive in the segment where it operates. Porta da Frente Christie’s is currently 
part of a team of over 80 professionals based in offices in Lisbon, Cascais and Oeiras, 
specializing in providing a comprehensive support service to its clients, at all stages of 
the business. Porta da Frente Christie’s primary mission is to privilege excellent service 
to all our customers.

Quem é a
Porta da Frente  
Christie’s?
Who is Porta da Frente Christie´s?



Avenida da Liberdade, nº204

2º Esq | 1250-147, Lisboa

(+351) 213 806 110

Avenida Marginal, 8648 B

2750-427, Cascais

(+351) 214 826 830

Rua Doutor José da Cunha,

nº20A | 2780-187, Oeiras

(+351) 214 688 891

LISBOA CASCAIS OEIRAS

portadafrente.com

Um privilégio poder atendê-lo
A privilege to be able to serve you 


