Perguntas frequentes relacionadas com a emissão de Certidões para efeitos de
Benefícios Fiscais ou Direito de Preferência

1. Como obter a certidão para “Direitos de Preferência nas Transmissões Onerosas”?
Dirigindo-se ao Palácio Nacional da Ajuda, Ala Norte, R/C, Sala 8 – Departamento dos Bens Culturais, no horário
compreendido entre as 10h00 – 13h00 (período da manhã) e 14h00 – 17h00 (período da tarde), ou através do site do
Património Cultural, acedendo à área Recursos / Certidões, Formulários, Regulamentos e Circulares.
Caso o imóvel se situe fora de Lisboa, deverá o pedido vir acompanhado de planta de localização.
Após preenchimento on-line deverá carregar no canto superior direito onde refere - enviar formulário e/ou submit form.
Deverá solicitar recibo de leitura caso o pretenda.

2. Como obter certidão para efeitos de “Benefícios Fiscais“?
O procedimento para “Benefícios Fiscais“ é igual ao anterior.

3. Qual o prazo para entrega das mesmas?
10 dias úteis.
Taxa de urgência 2 dias úteis, de acordo com o Despacho n.º 3706/2014 do Gabinete dos Secretários de Estado da
Cultura e Adjunto e do Orçamento - Tabela de prestação de serviços da DGPC (disponível em anexo).
Para levantamento o requerente deverá dirigir-se ao Palácio Nacional da Ajuda.

4. Qual o custo?
Tem um custo de 30 euros.

5. Qual o prazo de validade?
A certidão tem um prazo de validade de 6 meses.

6. Onde se dirigir e qual o horário?
Palácio Nacional da Ajuda, Ala Norte – R/C – Departamento dos Bens Culturais, próximo da cafetaria, no horário
compreendido entre as 10h00 – 13h00 (período da manhã) e 14h00 – 17h00 (período da tarde).

7. Como chegar ao PNA?
Transportes:
Carris: 18; 729; 732; 742; 60.
CP (linha do Estoril): estação de Belém.
GPS 38º 42' 27.81'' N 9º 11' 50.94'' W
Contactos:
Geral: 213 614 200
Direto: 213 614 252
E-mail: certidoes@dgpc.pt; dgpc@dgpc.pt;
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