No contexto da atividade bancária, e com o objetivo de adotar processos e
procedimentos mais céleres, torna-se relevante conhecer os atos notariais
diretamente relacionados com a mesma, bem como a forma como se
articulam algumas das operações e serviços bancários, ao nível do notariado
e dos registos, com os serviços de Registos e Notariado e com a
Conservatória do Registo Predial, Comercial e Registo Central de
Beneficiários Efetivos.
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Este Curso aborda as funções dos Serviços de
Registos e Notariado, perspetivando-as no
contexto da atividade bancária, analisa alguns
dos atos notariais que mais diretamente se
prendem com a atividade bancária e descreve
tarefas que cabem às Conservatórias,
designadamente às Conservatórias de Registo
Predial, pela sua especial conexão com o crédito
bancário.

INFORMAÇÕES
Teresa Corales
t.corales@ifb.pt
+351 217 916 278
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Registos e Notariado
DESTINATÁRIOS

DURAÇÃO: 14 horas

Gerências a vários níveis, gestores de clientes, quadros das Áreas
da Contratação e do Jurídico/Contencioso, quadros e técnicos dos
sectores de Informações e Responsabilidades, da Inspeção, da
Auditoria e do Compliance.

HORÁRIO: 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00
PREÇO: Associado APB – 427 €
Tabela Geral – 492 €

ENQUADRAMENTO

PROGRAMA

Durante os últimos anos foram
surgindo inúmeras alterações
legislativas que implicaram modificações
significativas em diversos procedimentos
estabelecidos na generalidade da Banca.

1. Notariado

Estas alterações tiveram repercussões, quer
ao nível do notariado, quer em diversas áreas
dos registos.
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Conhecê-las é, mais que uma oportunidade,
uma necessidade, um vetor estratégico, que
permitirá adotar processos e
procedimentos mais céleres compatíveis
com o impacto esperado nos mercados
concorrenciais.
Assim, o Instituto de Formação Bancária
desenvolveu um curso cujo programa inclui,
de forma prática e pragmática, a análise
dos principais aspetos relativos aos
registos e notariado, com relevância na
atividade bancária.

1.1. Atos Notariais
1.2. Espécies de Documentos Notariais

1.3. Certidões, Fotocópias, Públicas – Formas
e Certificados
1.4. Instrumentos Notariais
2. Registos
2.1. Registo Civil
2.2. Registo Predial
2.3. Registo Comercial e Registo Central dos
Beneficiários Efetivos
2.4. Registo Automóvel
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Pedidos de Cancelamento: Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da data
de início do curso. A partir deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído por
outro; deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.
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