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REGULAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA DO IMÓVEL 

SITO EM VILA NOVA DE FAMALICÃO 

1. Objeto.

1.1. O presente documento tem por objeto a definição de regras respeitantes à apresentação 

pelos interessados de propostas para aquisição do Prédio misto, composto por um artigo 

rústico e dois artigos urbanos, sito no lugar da Senra, freguesias de União das Freguesias de 

Vila Nova de Famalicão e Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob os números 4039, 3926 e 2707 da extinta freguesia de 

Calendário, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo rústico 343 e artigos urbanos 943 

e 178 da União das Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, com a aquisição 

registada a favor da Sociedade Florestgal – Empresa de Gestão e Desenvolvimento 

Florestal, S.A. (doravante designada, abreviadamente, por FLORESTGAL) pela apresentação 

93, de 27 de julho de 2007 (adiante, o “Imóvel”). 

1.2. Para além da brochura comercial respetiva, encontra-se junto ao presente Regulamento e 

Condições de Venda (doravante designado abreviadamente por “Regulamento” ou “RCV”) 

a demais documentação relevante relativa ao Imóvel, a qual se considera conhecida por 

qualquer interessado que venha a apresentar uma proposta (doravante “Proponente”). 

2. Preço de Referência

2.1. O Preço de Referência para a venda do Imóvel, por ele se entendendo o preço abaixo do 

qual não serão consideradas as Propostas apresentadas, é de € 750.000,00 (setecentos e 

cinquenta mil euros). 

2.2. O Imóvel pode ser adquirido para revenda. 

3. Visitas ao Imóvel e esclarecimentos aos interessados

3.1. Até ao dia útil anterior à data definida para entrega das propostas, a FLORESTGAL facultará 

a quaisquer interessados o acesso e visita ao Imóvel, a fim de que os mesmos, se assim o 
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entenderem, possam fundamentar a sua decisão de apresentar (ou não) uma proposta com 

cabal conhecimento de todos os elementos identificadores do mesmo, designadamente a 

sua composição, limites e estrutura, bem como a sua localização, o respetivo estado de 

conservação e características, não sendo aceite nenhuma reclamação com fundamento no 

eventual desconhecimento das mesmas, sendo o Imóvel vendido no estado em que se 

encontra.  

3.2. É da exclusiva responsabilidade dos Proponentes a verificação de conformidade com a 

realidade, designadamente dos elementos de informação disponibilizados pela 

FLORESTGAL, não sendo aceite nenhuma reclamação com fundamento naquela eventual 

desconformidade. 

3.3. É ainda da exclusiva responsabilidade dos Proponentes, não sendo a sua falta fundamento 

de nenhuma eventual reclamação perante a FLORESTGAL, a recolha de todos os restantes 

elementos de informação que reputem necessários ou convenientes para a eventual 

apresentação de propostas, designadamente a obtenção junto das entidades oficiais 

competentes de todas as informações sobre o potencial de edificabilidade e/ou a 

viabilidade das utilizações que pretendam dar ao Imóvel e sobre a eventual existência de 

condicionantes e/ou restrições relativas a tais utilizações.  

3.4. Todos os esclarecimentos relativos à venda e à identificação e características do Imóvel 

deverão ser solicitados, por escrito, até 5 dias antes da data definida para a entrega das 

propostas, mediante carta ou correio eletrónico dirigidos à FLORESTGAL para os seguintes 

endereços:  

FLORESTGAL – Empresa de Gestão e Desenvolvimento Florestal, S.A.  

Rua de Santa Marta, nº 55 - 4° andar  

1150-294 Lisboa  

ou 

email: geral@florestgal.pt 

 

4. Constituição, apresentação, prazo de entrega de propostas  

4.1. Cada Proponente deverá apresentar uma única oferta de preço e condições de pagamento 

(“Proposta”), a qual deverá ser encerrada num envelope fechado, entregue, até às 17h 

(dezassete horas) do dia 16 de dezembro de 2019, nas instalações da FLORESTGAL em 
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Lisboa, na Rua de Santa Marta nº 55 – 4º andar, por correio registado com aviso de receção 

ou em mão com protocolo de entrega. Não serão aceites propostas que cheguem após tal 

hora e data, independentemente da data de registo do correio. 

4.2. O envelope fechado referido no número anterior apenas deverá ter no seu rosto: 

a. A identificação e endereço do remetente; 

b. Os seguintes dizeres: “Oferta de preço e condições de pagamento para compra 

do Imóvel, sito em Vila Nova de Famalicão”. 

4.3. Caso, rececionadas as Propostas, venha a concluir-se que o mesmo Proponente, ainda 

que através de entidades juridicamente distintas, apresentou mais do que uma Proposta, 

apenas será considerada como válida, conquanto que obedecendo aos requisitos 

expressos no presente Regulamento, a Proposta financeiramente mais vantajosa, a 

apurar nos termos definidos no presente Regulamento, nomeadamente em 9.2 abaixo. 

 

5. Conteúdo de cada Proposta 

5.1. Cada proposta deverá indicar, de modo claro e inequívoco, e sem rasuras, emendas ou 

entrelinhas não ressalvadas:  

a. A identificação completa do Proponente (nome ou denominação social, número de 

identificação fiscal, morada ou sede social, número de telefone e endereço de correio 

eletrónico de contacto), bem como: 

i. No caso de pessoas singulares, apresentação de cópia certificada de documento 

de identificação válido com fotografia, do qual conste o nome, data de 

nascimento e nacionalidade; 

ii. Tratando-se de pessoas coletivas: 

 • certidão do registo comercial ou, no caso de não residentes no território 

nacional, de documento equivalente, emitido pela entidade competente do 

respetivo país de origem, devidamente traduzido e certificado (com apostilha 

no caso de país aderente da Convenção de Haia); 

• cópia certificada de documento de identificação do beneficiário efetivo, nos 

termos previstos na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, com fotografia, do qual 
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conste, designadamente, o nome completo, data de nascimento e 

nacionalidade do mesmo e indicação, com documentos que o comprovem, da 

cadeia de participações sociais da qual resulta semelhante condição; 

b. A menção “Proposta para aquisição do Imóvel sito em Vila Nova de Famalicão”. 

c. O preço que o Proponente oferece pela aquisição do Imóvel, o qual deve vir expresso 

em euros e não pode ser inferior ao Preço de Referência; 

d. As “Condições de Pagamento”, devidamente calendarizadas e quantificadas, em 

conformidade com o disposto nos pontos 5.3 e 5.4 do presente Regulamento. 

5.2. Cada proposta deverá ser acompanhada, sob pena de ser liminarmente rejeitada, dos 

seguintes documentos: 

i. Caso o Proponente seja uma pessoa singular: 

• do Anexo I ao presente Regulamento, que dele faz parte integrante, devidamente 

preenchido e assinado, com a assinatura reconhecida, para os efeitos do disposto 

na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto; 

• nos casos em que a Proposta seja apresentada por um Representante do 

Proponente, do Anexo III ao presente Regulamento, que dele faz parte 

integrante, devidamente preenchido e assinado, com a assinatura reconhecida, 

para os efeitos do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, bem como de 

procuração com os necessários poderes. 

ii. No caso de o Proponente ser uma pessoa coletiva: 

• do Anexo II ao presente Regulamento, que dele faz parte integrante, 

devidamente preenchido e assinado, com a assinatura reconhecida na 

qualidade, para os efeitos do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto; 

• do comprovativo de que o beneficiário efetivo do Proponente se encontra 

registado junto do “Registo Central do Beneficiário Efetivo” ou, no caso de 

pessoas coletivas não residentes em Portugal, junto da entidade equivalente do 

respetivo país de origem, devidamente traduzido e certificado (com apostilha 

no caso de país aderente da Convenção de Haia); 

• do Anexo III ao presente Regulamento, que dele faz parte integrante, 

devidamente preenchido e assinado, com a assinatura reconhecida, para os 

efeitos do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto; 
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iii. Comprovativo de inexistência de dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança 

Social ou, no caso de pessoas singulares ou coletivas não residentes em Portugal, 

documento equivalente, emitido pela entidade competente do respetivo país de 

origem, devidamente traduzido e certificado (com apostilha no caso de país 

aderente da Convenção de Haia);  

5.3. Nas “Condições de Pagamento”, o proponente deverá indicar com clareza, o prazo  em que 

se propõe outorgar a escritura pública de compra e venda do Imóvel, prazo esse até 60 

(sessenta) dias de calendário e que deverá contar-se a partir da celebração do respetivo 

Contrato Promessa, este último a celebrar em conformidade com o 11.5 do presente. Não 

obstante, poderá o Proponente optar pela ida direta para escritura, a realizar na data 

prevista para a celebração do Contrato Promessa ou uma vez obtida a confirmação da não 

preferência por aqueles relativamente aos quais há preferências legais estabelecidas, 

consoante o facto que por último ocorrer. Não serão aceites quaisquer pedidos de 

prorrogação das datas constantes da Proposta apresentada, quer para a celebração do 

Contrato Promessa, quer para a outorga da escritura pública de compra e venda.  

5.4. O proponente deverá ainda quantificar o montante a pagar a título de sinal e princípio de 

pagamento na data de celebração do Contrato Promessa, bem como, caso o entenda, a 

quantificação e calendarização dos reforços do sinal que se proponha liquidar. O sinal a 

pagar com a assinatura do Contrato Promessa deverá ter um valor mínimo equivalente a 

15 % do preço total oferecido na Proposta. 

5.5. Em qualquer caso, o remanescente do Preço deverá encontrar-se integralmente pago no 

momento da outorga da escritura. 

5.6. As Propostas apresentadas deverão ser válidas, eficazes e estar providas, quando aplicável, 

de assinatura reconhecida na qualidade. 

5.7. Não serão aceites propostas condicionadas. 

5.8. As Propostas terão em conta que a escritura pública de compra e venda será celebrada em 

Cartório Notarial de Lisboa a indicar pela FLORESTGAL ou, alternativamente, nas instalações 

desta última e na data que esta indicar, tendo em conta o prazo fixado na Proposta que vier 

a ser adjudicada. Não obstante, a FLORESTGAL reserva-se o direito de optar entre o 

agendamento  da  escritura de compra e venda para a data correspondente ao términus do 

prazo constante da Proposta (nos termos do previsto no ponto 5.3) ou até 7 (sete) dias úteis 
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após essa data, por razões de conveniência de agenda, não sendo admitidos pedidos de 

prorrogação do prazo a indicar pela FLORESTGAL, por parte do Proponente.  

5.9. Os proponentes desde já se obrigam a dar cumprimento aos procedimentos previstos no 

presente em matéria de Branqueamento de Capitais. 

 

6. Prazo de validade das propostas 

6.1. As Propostas manter-se-ão firmes e irrevogáveis durante 120 dias após a data limite para a 

sua apresentação, ou seja, até ao dia 13 de abril de 2020. 

6.2. O Proponente poderá ser responsabilizado pelos prejuízos que causar decorrentes da 

eventual revogação da Proposta apresentada, caso nos termos do presente Regulamento 

a mesma lhe venha a ser adjudicada. 

 

7. Comissão de Abertura e Análise das Propostas  

7.1. As Propostas serão abertas por uma “Comissão de Abertura e Análise de Propostas” (CAAP) 

constituída por três elementos. 

7.2. A abertura das propostas pela CAAP é efetuada no momento subsequente ao prazo para a 

respetiva apresentação, ou seja, após as 17h do último dia do prazo. No ato de abertura 

das propostas, todas elas, incluindo eventuais anexos, são rubricadas por todos os seus 

membros. 

7.3. A CAAP verificará se as Propostas estão em condições de ser recebidas, devendo rejeitar as 

que: 

a) tenham sido entregues ou recebidas fora de prazo; 

b) não contenham assinatura do Proponente ou do seu representante legal, 

quando exista, reconhecida na qualidade; 

c) ofereçam um preço inferior ao Preço de Referência; 

d) não contenham os elementos essenciais referidos nos pontos 5.3, 5.4 e 5.5 

ou contrariem os prazos/valores referidos no presente RCV; 
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e) não sejam acompanhadas dos documentos referidos nas diversas alíneas do 

ponto 5.1, sendo liminarmente rejeitadas as Propostas que não contenham 

os elementos e/ou Anexos referidos no ponto 5.2.; 

f) sejam condicionadas, as quais serão, igualmente, liminarmente rejeitadas. 

7.4. A CAAP poderá pedir esclarecimentos sobre o conteúdo das propostas, através de correio 

eletrónico dirigido para o endereço de correio eletrónico delas constante, fixando o 

respetivo prazo de resposta, o qual, em qualquer caso, não poderá ser superior a 3 (três) 

dias. 

7.5. Os referidos esclarecimentos deverão ser prestados por escrito para o endereço eletrónico 

da FLORESTGAL – geral@florestgal.pt – sendo considerados como parte integrante das 

propostas a que se referem.  

 

8. Desempate 

8.1. No caso da diferença entre a avaliação global da melhor Proposta, nos termos do presente 

Regulamento, e uma ou mais das restantes Propostas não ser superior a 5% (cinco por 

cento), a FLORESTGAL procederá à negociação direta com os autores dessas Propostas, 

concedendo um prazo não superior a 3 (três) dias para que, caso assim o entendam, os 

respetivos Proponentes reformulem e apresentem por escrito uma nova Proposta.  

8.2. Caso um ou mais dos Proponentes convidados a reformular a respetiva Proposta inicial o 

não façam, aquela manter-se-á em vigor, sendo avaliada – nesta fase – de acordo com o 

valor oferecido e as “condições de pagamento” que dela constarem originalmente. 

 

9. Escolha do Proponente vencedor  

9.1. O critério de adjudicação é o da proposta financeiramente mais vantajosa, aferido 

mediante a ponderação do preço global oferecido em articulação com as respetivas 

condições de pagamento, as quais, em qualquer caso, deverão conformar-se com o 

disposto em 5.2, 5.3 e 5.4 supra. 

9.2. Em consonância com o disposto no número anterior, a avaliação das propostas terá em 

consideração as condições e prazos propostos para o pagamento do preço oferecido por 

cada Proponente, de acordo com a seguinte fórmula: no processo de avaliação de cada 

proposta será calculada a soma dos valores de todos os pagamentos a efetuar pelo 
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respetivo Proponente, atualizados a uma taxa anual de 4% (quatro por cento), 

privilegiando, assim, não só o preço global oferecido, mas também as propostas com prazos 

de pagamento mais reduzidos. Não haverá lugar a qualquer desconto financeiro ao preço 

proposto.  

9.3. No prazo máximo de 15 dias contados da data da abertura das propostas, a CAAP deverá 

elaborar um relatório comparativo das propostas aceites e elaborar uma ata da qual conste, 

fundamentadamente, a escolha do adjudicatário, propondo ao Conselho de Administração 

da FLORESTGAL a respetiva adjudicação. 

9.4. A ata de classificação final das propostas, aprovada pelo Conselho de Administração da 

FLORESTGAL, será publicada no sítio www.florestgal.pt, após assinatura do Contrato 

Promessa com o candidato vencedor, sendo apenas identificada a identidade deste último. 

 

10. Intervenção de Mediadores 

10.1. Os custos da eventual intervenção de mediadores imobiliários que a entidade proponente 

tenha decidido contratar, serão por si suportados. 

 

11. Adjudicação, depósito e celebração de Contrato Promessa 

11.1. A adjudicação é comunicada ao Proponente vencedor, por e-mail e por carta registada com 

aviso de receção, e será acompanhada da respetiva minuta de Contrato Promessa de 

Compra e Venda, cujos termos essenciais refletirão a minuta que se junta ao presente 

Regulamento, acrescida unicamente do preenchimento dos seus espaços em branco e 

ainda dos elementos específicos constantes da Proposta vencedora e das condições 

previstas no presente RCV. Esta adjudicação será considerada provisória até que se 

verifique o pagamento do depósito previsto no ponto seguinte. 

11.2. O Proponente vencedor deverá entregar à FLORESTGAL, contra a respetiva quitação, um 

montante equivalente a 3% (três por cento) do valor oferecido na Proposta, no prazo 

máximo de 3 dias úteis após a receção da comunicação referida no número anterior, 

considerando-se a mesma recebida, o mais tardar, três dias após a respetiva expedição. O 

mencionado valor é entregue como manifestação firme da vontade de, em boa-fé, celebrar 

o Contrato Promessa e/ou outorgar a escritura pública de compra e venda nos termos do 

http://www.florestgal.pt/
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presente Regulamento, podendo o referido montante ser imputado ao sinal a pagar na data 

de celebração do referido contrato se a ele houver lugar.  

11.3. Em caso de falta de entrega do valor do depósito dentro do prazo indicado supra, a 

FLORESTGAL dará por caducada a adjudicação provisória, e, sem prejuízo da eventual 

responsabilidade imputável ao adjudicatário original, poderá emitir nova adjudicação 

provisória a favor da Proposta classificada imediatamente após a Proposta vencedora, 

podendo, se for o caso e previamente, aplicar-se o procedimento previsto no ponto 8. 

acima. 

11.4. O adjudicatário apenas pode reclamar da minuta do Contrato Promessa entregue com a 

notificação de adjudicação provisória, se esta incluir alguma omissão ou alteração aos 

elementos constantes das presentes Condições de Venda, à Proposta adjudicada, ou 

alguma alteração material à minuta anexa, que não decorrente das anteriores.  

11.5. O Contrato Promessa deverá ser impreterivelmente assinado por ambas as partes, com 

reconhecimento presencial das assinaturas, no prazo máximo de 10 dias de calendário após 

o recebimento da comunicação referida no ponto 11.1 – a qual e em qualquer caso se 

considera rececionada no prazo máximo de três dias após a sua expedição – e no dia, hora 

e local a indicar pela FLORESTGAL ao adjudicatário, com a antecedência mínima de cinco 

dias de calendário relativamente à data para o efeito aprazada.  

11.6. Em caso de recusa do adjudicatário em celebrar o Contrato Promessa até ao termo do prazo 

para o efeito fixado, a FLORESTGAL terá direito a revogar a adjudicação e fazer seu o 

montante entregue como depósito, a título de cláusula penal, aplicando-se igualmente o 

disposto no ponto 11.3 in fine. 

11.7. Aquando da celebração do contrato promessa de compra e venda, poderá apresentar-se 

como promitente-comprador, tratando-se de pessoa coletiva, entidade diversa do 

adjudicatário, conquanto aquela seja detida por este, em pelo menos 50% do respetivo 

capital social. 

11.8. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deverá enviar à FLORESTGAL, até 3 

(três) dias úteis antes da data agendada para a celebração do contrato promessa, a 

informação e documentos previstos na alínea a) do ponto 5.1 e, quando aplicáveis, no 

ponto 5.2 relativos à entidade que irá celebrar aquele contrato.  

 

12. Não adjudicação e negociações diretas 
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12.1. Em qualquer caso, a FLORESTGAL reserva-se o direito de não adjudicar a venda. 

12.2. Se, por algum motivo, não houver lugar à efetiva adjudicação provisória ou definitiva, ou 

não vier a celebrar-se o contrato promessa ou a escritura de compra e venda, a 

FLORESTGAL poderá, durante os doze meses subsequentes à data limite de entrega das 

propostas – 14 de dezembro de 2020 –, estabelecer negociações diretas com qualquer 

interessado na aquisição do Imóvel, desde que o preço não seja inferior ao Preço de 

Referência fixado.  

12.3. Em alternativa ao disposto no número anterior e se assim o entender, poderá a 

FLORESTGAL, no referido prazo, vir a promover novo Anúncio Público de Venda do Imóvel, 

seja isoladamente, seja em conjunto com outros imóveis. 

 

Anexos: 

I – Formulário de identificação de Pessoas Singulares/Beneficiário Efetivo; 

II – Formulário de Identificação de Pessoas Coletivas /Beneficiário Efetivo; 

III - Formulário de Identificação do Representante /Beneficiário Efetivo; 

IV - Brochura de apresentação do Imóvel; 

V - Certidão permanente do registo predial e caderneta predial; 

VI - Minuta do Contrato Promessa; 

VII – Levantamento Topográfico. 

 



Campo 1
Tipo de Cliente:

Dados Pessoais do Cliente
Nome e Apelidos

Localidade: Código Postal: País:

Localidade: Código Postal: País:

Tipo Documento de identificação 
Nº de Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)

Data de validade Entidade Emitente

NIF Nacional

SIM:  NÃO:

Nacionalidade
Naturalidade

Tipo Documento de identificação 
(BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)

Data de validade

Estado Civil
Regime de Casamento

Dados Pessoais do Cônjuge
Nome e Apelidos

Dados profissionais do cliente:
Profissão
Situação Profissional: 

No activo:
. Por conta de outrém
Nome entidade patronal
Morada

Data de Admissão  Tipo de Contratação:  Efectivo:  Prazo: Outra (Qual)?

.Por Conta Própria
Nome do negócio ou da  empresa
Morada
Desempregado
Pensionista
Outra

SIM:  NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Desde quando: ___/___/______

SIM:  NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Grau de Parentesco:

Está sujeito a obrigações fiscais, nomeadamente de carácter declarativo, noutro país que não o da residencia premanente 

Nº de Documento de identificação de outas Nacionalidades:

Pessoas singulares

Os dados do presente formulário solicitam-se em cumprimento da norma sobre prevenção e combate

ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo. Lei 83/2017,  de 18 de agosto.

Se respondeu SIM indique País: NIF Estrangeiro:

Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação?   SIM:  NÃO: 

Se respondeu que sim, indique quais:

Morada completa de residência permanente:

Morada completa de residência fiscal:

Nome do PEP e/ou 

TOCPP:

É ou foi nos utlimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP)* e/ou titular 

de outros cargos políticos ou públicos (TOCPP)**?

É familiar de uma pessoa politicamente exposta (PEP)* e/ou titular de outros 

cargos políticos ou públicos (TOCPP)**?

Pessoa singular

REGULAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA DE IMÓVEL - ANEXO I

     - Formulário de identificação e conhecimento do cliente -

Telefone

Entidade Emitente

Data de nascimento

FPE001/ 01.0 1 / 4



SIM:  NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Dados Patrimoniais (Valores Estimados dos Bens Mobiliários e Imobiliários)

Valor do Património Mobiliário: Até € 100.000   € 100.001 a € 350.000   € 350.001 a € 500.000   Mais de € 500.000

Valor do Património Imobiliário: Até € 100.000   € 100.001 a € 350.000   € 350.001 a € 500.000   Mais de € 500.000

Campo 2

Nome e Apelidos

Localidade: Código Postal: País:

Morada 

Localidade: Código Postal: País:

Tipo Documento de identificação 
Nº de Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)

Data de validade
Entidade Emitente

NIF Nacional

SIM:  NÃO:

Nacionalidade
Naturalidade

Tem outra SIM: NÃO:

Se respondeu que sim, indique quais:

Tipo Documento de identificação 
(BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)

Data de validade

Estado Civil
Regime de Casamento

Dados Pessoais do Cônjuge
Nome e Apelidos

Nome e Apelidos

Morada:

BI ou CC/ NIF

Nacionalidade

Estado Civil Telefone

Dados profissionais do beneficiário efetivo:
Profissão
Situação Profissional:No activo:

. Por conta de outrém
Nome entidade patronal
Morada

Data de Admissão
 Tipo de Contratação:  Efectivo:  Prazo: Outra (Qual)?

.Por Conta Própria

Data de validade

Morada completa de residência permanente:

Telefone

Entidade Emitente: 

Data de nascimento

Nº de Documento de identificação de outras Nacionalidades:

* São consideradas “Pessoas politicamente expostas” as pessoas singulares que desempenham, ou desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de

natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de

natureza societária ou comercial, nos termos da alínea cc) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

NIF Estrangeiro:

Nome do PEP e/ou 

TOCPP:

Está sujeito a obrigações fiscais, nomeadamente de carácter declarativo, noutro país que não o da residencia premanente 

Se respondeu SIM indique País:

Mantém estreitas relações de natureza societária ou comercial com uma pessoa 

politicamente exposta (PEP)* e/ou titular de outros cargos políticos ou públicos 

(TOCPP)**?

** São consideradas “Titulares de outros cargos políticos ou públicos” as pessoas singulares que não sendo classificadas como pessoas politicamente expostas, 

desempenham, ou desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de

natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de

natureza societária ou comercial, nos termos da alínea gg) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

Tipo de relação 

societária/comercial:

Identificação dos Beneficiários Efetivos nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 30º, da lei nº 83/2017, de 18 de Agosto
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Nome do negócio ou da  empresa
Morada
Desempregado
Pensionista
Outra

SIM:  NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Desde quando: ___/___/______

SIM:  NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Grau de Parentesco:

SIM:  NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Se PEP e/ou TOCPP indique:

Dados Patrimoniais (Valores Estimados dos Bens Mobiliários e Imobiliários)

Valor do Património Mobiliário: Até € 100.000   € 100.001 a € 350.000   € 350.001 a € 500.000   Mais de € 500.000

Valor do Património Imobiliário: Até € 100.000   € 100.001 a € 350.000   € 350.001 a € 500.000   Mais de € 500.000

Campo 3

Finalidade da compra
Habitação permanente Garagem Arrecadação
Segunda habitação
Investimento
Outros (terrenos...)

Tipo de financiamento Origem dos fundos
Financiamento Próprio Nacional Banco/Nº Conta
Financiamento Alheio
Outros País origem

Banco/Nº Conta
Explicações
1) O cliente compromete-se a completar a informação que não anexou neste acto, com a maior
brevidade possivel. 

2) Informação esclarecedora ou complementar do cliente.

Campo 4

Mantém estreitas relações de natureza societária ou comercial com uma pessoa 

politicamente exposta (PEP)* e/ou titular de outros cargos políticos ou públicos 

(TOCPP)**?

É familiar de uma pessoa politicamente exposta (PEP)* e/ou titular de outros 

cargos políticos ou públicos (TOCPP)**?

Nome do PEP e/ou 

TOCPP:

É ou foi nos utlimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP)* e/ou titular 

de outros cargos políticos ou públicos (TOCPP)**?

Internacional

** São consideradas “Titulares de outros cargos políticos ou públicos” as pessoas singulares que não sendo classificadas como pessoas politicamente expostas, 

desempenham, ou desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de

natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de

natureza societária ou comercial, nos termos da alínea gg) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

INFORMAÇÃO ECONÓMICA DO CLIENTE NECESSÁRIA ANTES DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO OU OCASIONAL

* São consideradas “Pessoas politicamente expostas” as pessoas singulares que desempenham, ou desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de

natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de

natureza societária ou comercial, nos termos da alínea cc) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

Nome do PEP e/ou 

TOCPP:

Tipo de relação 

societária/comercial:
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Trabalhador por conta de outrém ou pensionista Profissional liberal ou trabalhador em nome próprio

Último Recibo salário Registo na S. Social
Pensão Declaração de Inicio de Actividade

Última declaração de IRS
Última Declaração de IRS Últimos Pagamentos por conta de IRS
Documento comprovativo vínculo laboral Última Declaração de IVA
Informação bancária Informação bancária

Autenticar a fotocópia com o  documento original Autenticar a fotocópia com o  documento original

Documentação entregue

BI/CC NIF Fotografia: SIM:                 NÃO:

Autenticar a fotocópia com o  documento original

Justificações para o caso de não entregar algum tipo de informação

Autorizo a consulta de dados pessoais disponibilizados, sob o regime de absoluta confi dencialidade, à Florestgal, S.A. 
Autorizações para Marketing e Publicidade - Autorizo a utilização dos meus dados pessoais disponibilizados para envio de futuras campanhas de
Marketing e Publicidade da Florestgal, S.A. 
Caso não autorize, assinale aqui com uma cruz:

Data: 

Assinatura do declarante/Cliente O Vendedor

INFORMAÇÃO ECONÓMICA DO CLIENTE NECESSÁRIA ANTES DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO OU OCASIONAL
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Campo 1

Tipo de Cliente:

Dados da Sociedade

Denominação Social

NIF Cargo

Titulares de Orgãos de Administração ou 

Órgãos equivalentes

NIF Cargo

Outros quadros superirores com poderes de 

gestão

NIF Cargo

Procurador

NIF Cargo

País de Constituição CAE

Morada da Sede Social

Morada de Correspondência

NIPC 

nº

País Emitente Validade  

Certidão do Registo Comercial Validade  

Objeto

Data da Constituição Telefone

Campo 2

Identificação dos Beneficiários Efetivos nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 30º, da lei nº 83/2017, de 18 de Agosto

Nome e Apelidos

Localidade:   Código Postal:  País:

Morada completa de residência fiscal:

Localidade:   Código Postal: País:

Tipo Documento de identificação 
Nº de Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)

Data de validade
Entidade Emitente

NIF Nacional

NÃO

Nacionalidade
Naturalidade

Tem outra nacionalidade diferente da do SIM: NÃO:

Se respondeu que sim, indique quais:

Tipo Documento de identificação 
(BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)

Data de validade

Estado Civil
Regime de Casamento

Dados Pessoais do Cônjuge
Nome e Apelidos

Nome e Apelidos

Morada:

BI ou CC/ NIF

Nacionalidade

Estado Civil Telefone

REGULAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA DE IMÓVEL - ANEXO II

     - Formulário de identificação e conhecimento do cliente -
Os dados do presente formulário solicitam-se em cumprimento da norma sobre prevenção e combate

ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo. Lei 83/2017,  de 18 de agosto.

Pessoas Coletivas

Pessoa coletiva

Titular Participações no Capital e nos Direitos 

de Voto ≥ a 5%

Morada da Sucursal ou estabelecimento 

estável

Outro (No caso de não residentes em território 

nacional documento equivalente)

Morada completa de residência permanente:

Está sujeito a obrigações fiscais, nomeadamente de carácter declarativo, noutro país que não o da residencia premanente    SIM

Se respondeu SIM indique País: NIF Estrangeiro:

Data de nascimento

Nº de Documento de identificação de outras Nacionalidades:

Data de validade

Entidade Emitente: 

Telefone
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Dados profissionais do beneficiário efetivo:
Profissão

Situação Profissional: 
No activo:

 Por conta de outrém
Nome entidade patronal

Morada

Data de Admissão   Tipo de Contratação:  Efectivo:           Prazo:                 Outra (Qual)?

Por Conta Própria
Nome do negócio ou da  empresa

Morada
Desempregado

Pensionista
Outra

NIF

SIM:                 NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Desde quando: ___/___/______

SIM:                 NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Nome do PEP e/ou TOCPP:

Cargo:

Em que País:

Grau de Parentesco:

SIM:                 NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Nome do PEP e/ou TOCPP:

Cargo:

Em que País:

Tipo de relação societária/comercial:

Se PEP e/ou TOCPP indique:

Dados Patrimoniais (Valores Estimados dos Bens Mobiliários e Imobiliários)

Valor do Património Mobiliário: Até € 100.000              € 100.001 a € 350.000                 € 350.001 a € 500.000              Mais de € 500.000

Valor do Património Imobiliário: Até € 100.000              € 100.001 a € 350.000                 € 350.001 a € 500.000              Mais de € 500.000

Campo 3

Tipo de financiamento Origem dos fundos

Financiamento Capitais Próprios Nacional

Financiamento Capitais Alheios Banco/Nº Conta

Outros Internacional País origem

Banco/Nº Conta
Explicações
1) O cliente compromete-se a completar a informação que não anexou neste acto, com a maior 
brevidade possivel. 

2) Informação esclarecedora ou complementar do cliente.

Campo 4

Finalidade da compra

Sede social

Investimento

É familiar de uma pessoa politicamente exposta (PEP)* e/ou titular de outros cargos 

políticos ou públicos (TOCPP)**?

Mantém estreitas relações de natureza societária ou comercial com uma pessoa 

politicamente exposta (PEP)* e/ou titular de outros cargos políticos ou públicos 

(TOCPP)**?

* São consideradas “Pessoas politicamente expostas” as pessoas singulares que desempenham, ou desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de

natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de

natureza societária ou comercial, nos termos da alínea cc) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

** São consideradas “Titulares de outros cargos políticos ou públicos” as pessoas singulares que não sendo classificadas como pessoas politicamente expostas, desempenham, ou 

desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de

natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de

natureza societária ou comercial, nos termos da alínea gg) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

Outros

É ou foi nos utlimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP)* e/ou titular de 

outros cargos políticos ou públicos (TOCPP)**?
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Campo 5

Associações, fundações, empresas públicas

Modelo 22 Registo da actividade/Estatutos

Declaração anual Contas do exercício anterior

Contas Anuais Auditadas Orçamento do ano actual

Registo da actividade

Contas do exercício anterior

Autorizo a consulta de dados pessoais disponibilizados, sob o regime de absoluta confi dencialidade, à Florestgal, S.A. 
Autorizações para Marketing e Publicidade - Autorizo a utilização dos meus dados pessoais disponibilizados para envio de futuras campanhas de
Marketing e Publicidade da Florestgal, S.A.
Caso não autorize, assinale aqui com uma cruz:

Data: 

Assinatura do declarante/Cliente
O Vendedor

Pessoa colectiva não residente

Pessoa colectiva residente (S.A. e Lda.)

Obter pelo menos um dos seguintes documentos
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Campo 1
Dados Pessoais do Representante Tipo de Cliente:

Nome e Apelidos

Localidade: Código Postal: País:

Localidade: Código Postal: País:

Tipo Documento de identificação 
Nº de Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)

Data de validade
Entidade Emitente

NIF Nacional

SIM:  NÃO:

Nacionalidade
Naturalidade

Se respondeu que sim, indique quais: Nº de Documento de identificação outras Nacionalidades:

Tipo Documento de identificação 
(BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)

Data de validade

Estado Civil
Regime de Casamento

Dados Pessoais do Cônjuge
Nome e Apelidos

Dados profissionais do Representante:
Profissão
Situação Profissional: 

No activo:
. Por conta de outrém
Nome entidade patronal
Morada

Data de Admissão  Tipo de Contratação:  Efectivo:  Prazo: Outra (Qual)?

.Por Conta Própria
Nome do negócio ou da  empresa
Morada
Desempregado
Pensionista
Outra

SIM:  NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Desde quando: ___/___/______

SIM:  NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Grau de Parentesco:

Procurador

Os dados do presente formulário solicitam-se em cumprimento da norma sobre prevenção e combate

ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo. Lei 83/2017,  de 18 de agosto.

É ou foi nos utlimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP)* e/ou titular 

de outros cargos políticos ou públicos (TOCPP)**?

É familiar de uma pessoa politicamente exposta (PEP)* e/ou titular de outros 

cargos políticos ou públicos (TOCPP)**?

Representante

REGULAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA DE IMÓVEL - ANEXO III

     - Formulário de identificação e conhecimento do cliente -

Está sujeito a obrigações fiscais, nomeadamente de carácter declarativo, noutro país que não o da residencia premanente 

Morada completa de residência permanente:

Morada completa de residência fiscal:

Telefone

Entidade Emitente:

Data de nascimento

Se respondeu SIM indique País: NIF Estrangeiro:

Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação?   SIM:      NÃO:     

Nome do PEP e/ou 

TOCPP:
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SIM:                 NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Se PEP e/ou TOCPP indique:

Dados Patrimoniais (Valores Estimados dos Bens Mobiliários e Imobiliários)

Valor do Património Mobiliário: Até € 100.000              € 100.001 a € 350.000              € 350.001 a € 500.000              Mais de € 500.000

Valor do Património Imobiliário: Até € 100.000              € 100.001 a € 350.000              € 350.001 a € 500.000              Mais de € 500.000

Campo 2

Identificação dos Beneficiários Efetivos nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 30º, da lei nº 83/2017, de 18 de Agosto

Nome e Apelidos

Localidade: Código Postal:                País:

Localidade:  Código Postal:                País:

Tipo Documento de identificação 
Nº de Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)

Data de validade

NIF Nacional

SIM:                 NÃO:

Nacionalidade
Naturalidade

Se respondeu que sim, indique quais: Nº de Documento de identificação outras Nacionalidades:

Tipo Documento de identificação 
(BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)

Data de validade

Estado Civil
Regime de Casamento

Dados Pessoais do Cônjuge
Nome e Apelidos

Nome e Apelidos

Morada:

BI ou CC/ NIF

Nacionalidade

Estado Civil Telefone

Dados profissionais do beneficiário efetivo:
Profissão
Situação Profissional: 

No activo:
. Por conta de outrém
Nome entidade patronal
Morada

Data de Admissão   Tipo de Contratação:  Efectivo:           Prazo:                 Outra (Qual)?

NIF Estrangeiro:

Está sujeito a obrigações fiscais, nomeadamente de carácter declarativo, noutro país que não o da residencia premanente 

Se respondeu SIM indique País:

Nome do PEP e/ou 

TOCPP:

Mantém estreitas relações de natureza societária ou comercial com uma pessoa 

politicamente exposta (PEP)* e/ou titular de outros cargos políticos ou públicos 

(TOCPP)**?

Morada completa de residência fiscal:

** São consideradas “Titulares de outros cargos políticos ou públicos” as pessoas singulares que não sendo classificadas como pessoas politicamente expostas, 

desempenham, ou desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de

natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de

natureza societária ou comercial, nos termos da alínea gg) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

Morada completa de residência permanente:

Tipo de relação 

societária/comercial:

* São consideradas “Pessoas politicamente expostas” as pessoas singulares que desempenham, ou desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de

natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de

natureza societária ou comercial, nos termos da alínea cc) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

Data de nascimento

Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação?   SIM:              NÃO:    

Telefone

Data de validade
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.Por Conta Própria
Nome do negócio ou da  empresa
Morada
Desempregado
Pensionista
Outra

SIM:                 NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Desde quando: ___/___/______

SIM:                 NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Grau de Parentesco:

SIM:                 NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Dados Patrimoniais (Valores Estimados dos Bens Mobiliários e Imobiliários)

Valor do Património Mobiliário: Até € 100.000              € 100.001 a € 350.000              € 350.001 a € 500.000              Mais de € 500.000

Valor do Património Imobiliário: Até € 100.000              € 100.001 a € 350.000              € 350.001 a € 500.000              Mais de € 500.000

Campo 3

Identificação do representado

Pessoa Singular
Dados Pessoais do Cliente
Nome e Apelidos

Localidade: Código Postal:                País:

Localidade:  Código Postal:                País:

Tipo Documento de identificação 
Nº de Documento de identificação (BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)

Data de validade: Entidade Emitente

NIF Nacional:

SIM:                 NÃO:

Nacionalidade:

É ou foi nos utlimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP)* e/ou titular 

de outros cargos políticos ou públicos (TOCPP)**?

É familiar de uma pessoa politicamente exposta (PEP)* e/ou titular de outros 

cargos políticos ou públicos (TOCPP)**?

Nome do PEP e/ou 

TOCPP:

Mantém estreitas relações de natureza societária ou comercial com uma pessoa 

politicamente exposta (PEP)* e/ou titular de outros cargos políticos ou públicos 

(TOCPP)**?

* São consideradas “Pessoas politicamente expostas” as pessoas singulares que desempenham, ou desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de

natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de

natureza societária ou comercial, nos termos da alínea cc) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

** São consideradas “Titulares de outros cargos políticos ou públicos” as pessoas singulares que não sendo classificadas como pessoas politicamente expostas, 

desempenham, ou desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de

natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de

natureza societária ou comercial, nos termos da alínea gg) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

Nome do PEP e/ou 

TOCPP:

Tipo de relação 

societária/comercial:

Morada completa de residência permanente:

Morada completa de residência fiscal:

Está sujeito a obrigações fiscais, nomeadamente de carácter declarativo, noutro país que não o da residencia premanente 

Se respondeu SIM indique País: NIF Estrangeiro:
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Naturalidade:

Tipo Documento de identificação 
(BI/Cartão Cidadão/Passaporte/Cédula)

Data de validade:

Estado Civil:
Regime de Casamento:

Dados Pessoais do Cônjuge
Nome e Apelidos

Dados profissionais do cliente:
Profissão:
Situação Profissional: 

No activo:
. Por conta de outrém
Nome entidade patronal
Morada

Data de Admissão   Tipo de Contratação:  Efectivo:           Prazo:                 Outra (Qual)?

.Por Conta Própria
Nome do negócio ou da  empresa
Morada
Desempregado
Pensionista
Outra

SIM:                 NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Desde quando: ___/___/______

SIM:                 NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Grau de Parentesco:

SIM:                 NÃO:

Se respondeu SIM, indique:

Cargo:

Em que País:

Dados Patrimoniais (Valores Estimados dos Bens Mobiliários e Imobiliários)

Valor do Património Mobiliário: Até € 100.000              € 100.001 a € 350.000              € 350.001 a € 500.000              Mais de € 500.000

Valor do Património Imobiliário: Até € 100.000              € 100.001 a € 350.000              € 350.001 a € 500.000              Mais de € 500.000

Data de nascimento

Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação?   SIM:              NÃO:          

Se respondeu que sim, indique quais: Nº de Documento de identificação de outas Nacionalidades:

Entidade Emitente

Telefone

É ou foi nos utlimos 12 meses, pessoa politicamente exposta (PEP)* e/ou titular 

de outros cargos políticos ou públicos (TOCPP)**?

É familiar de uma pessoa politicamente exposta (PEP)* e/ou titular de outros 

cargos políticos ou públicos (TOCPP)**?

Nome do PEP e/ou 

TOCPP:

Mantém estreitas relações de natureza societária ou comercial com uma pessoa 

politicamente exposta (PEP)* e/ou titular de outros cargos políticos ou públicos 

(TOCPP)**?

Nome do PEP e/ou 

TOCPP:

Tipo de relação 

societária/comercial:

* São consideradas “Pessoas politicamente expostas” as pessoas singulares que desempenham, ou desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de

natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de

natureza societária ou comercial, nos termos da alínea cc) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

** São consideradas “Titulares de outros cargos políticos ou públicos” as pessoas singulares que não sendo classificadas como pessoas politicamente expostas, 

desempenham, ou desempenharam nos últimos 12 meses, altos cargos de

natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de

natureza societária ou comercial, nos termos da alínea gg) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto.

Pessoa Coletiva
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Identificação da Sociedade

Dados da Sociedade

Denominação Social

NIF Cargo

Titulares de 

Orgãos de 

Administração 

ou Órgãos 

equivalentes

NIF Cargo

Outros quadros 

superirores com 

poderes de 

gestão

NIF Cargo

Procurador

NIF Cargo

País de Constituição CAE

Morada da Sede Social

Morada de Correspondência

NIPC 

nº Data de emissão

País Emitente Validade  

Certidão do Registo Comercial Validade  

Objeto

Data da Constituição Telefone

Campo 3

Finalidade da compra
Habitação permanente Garagem Arrecadação
Segunda habitação
Investimento
Outros (terrenos...)

Tipo de financiamento Origem dos fundos
Financiamento Próprio Nacional Banco/Nº Conta
Financiamento Alheio
Outros País origem

Banco/Nº Conta
Explicações
1) O cliente compromete-se a completar a informação que não anexou neste acto, com a maior 
brevidade possivel. 

2) Informação esclarecedora ou complementar do cliente.

Campo 4

Trabalhador por conta de outrém ou pensionista Profissional liberal ou trabalhador em nome próprio

Último Recibo salário Registo na S. Social
Pensão Declaração de Inicio de Actividade

Última declaração de IRS
Última Declaração de IRS Últimos Pagamentos por conta de IRS
Documento comprovativo vínculo laboral Última Declaração de IVA
Informação bancária Informação bancária

Autenticar a fotocópia com o  documento original Autenticar a fotocópia com o  documento original

Documentação entregue

BI/CC NIF Fotografia: SIM:                 NÃO: Procuração:

Autenticar a fotocópia com o  documento original

Associações, fundações, empresas públicas

Modelo 22 Registo da actividade/Estatutos
Declaração anual Contas do exercício anterior
Contas Anuais Auditadas Orçamento do ano actual

Pessoa colectiva não residente

Pessoa colectiva residente (S.A. e Lda.)
Obter pelo menos um dos seguintes documentos

Titular 

Participações 

Morada da 

Sucursal ou 

Internacional

INFORMAÇÃO ECONÓMICA DO CLIENTE NECESSÁRIA ANTES DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO OU OCASIONAL

Outro (No caso de não residentes em 

território nacional documento equivalente)
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Registo da actividade
Contas do exercício anterior

Autenticar a fotocópia com o  documento original

Justificações para o caso de não entregar algum tipo de informação

Autorizo a consulta de dados pessoais disponibilizados, sob o regime de absoluta confi dencialidade, à Florestgal, S.A. 
Autorizações para Marketing e Publicidade - Autorizo a utilização dos meus dados pessoais disponibilizados para envio de futuras campanhas de
Marketing e Publicidade da Florestgal, S.A.
Caso não autorize, assinale aqui com uma cruz:

Data: 

Assinatura do declarante/Representante O Vendedor

FPE001/ 01.0 6 / 6



CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

Entre: 

FLORESTGAL – EMPRESA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, S.A., pessoa coletiva 

com o número único de matricula e de identificação de pessoa coletiva 504.528.319, com sede 

Rua Comendador Joaquim Araújo Lacerda, 16-18, em Figueiró dos Vinhos, e com o capital social 

de € 24.700.000,00, neste ato representada por [●] e [●], na qualidade respetivamente de [●] e 

[●] do Conselho de Administração, doravante designada por “Promitente Vendedora”;   

E 

 [Identificação da Promitente Compradora] 

CONSIDERANDO QUE: 

A) A Promitente Vendedora é dona e legítima proprietária do(s) seguinte(s)

prédio(s):

(…) 

 (adiante, quando em conjunto, designados por “Imóvel(eis) ”). 

B) (sempre que aplicável: “Sobre o(s) Imóvel(eis) existe(m) o(s) contrato(s) junto(s) ao

presente como Anexo I”); 

C) É intenção da Promitente Vendedora vender o(s) Imóvel(eis) no estado e condições

em que se encontra(m) à Promitente Compradora e é intenção desta comprar-lho(s), 

tudo nos termos e condições previstos neste Contrato. 

É livremente celebrado e reciprocamente aceite o presente Contrato Promessa de 

Compra e Venda que se rege pelos Considerandos supra e pelas Cláusulas seguintes: 



Cláusula Primeira 

(Objeto) 

1. Nos termos e condições ora estabelecidos, a Promitente Vendedora obriga-se a 

vender o(s) Imóvel(eis) livre(s) de quaisquer ónus ou encargos, (sempre que aplicável: 

exceção feita aos contratos de que se juntam ao presente como Anexo I) à Promitente 

Compradora, e esta obriga-se a comprá-lo(s), no estado em que o(s) mesmo(s) 

atualmente se encontra(m) e conforme também atualmente caracterizado(s), quer na 

respetiva descrição predial, quer na correspondente inscrição matricial. 

2. A Promitente Compradora expressamente manifesta e declara que previamente à 

celebração do presente Contrato: 

a) Procedeu à vistoria do(s) Imóvel(eis); 

b) Analisou a documentação a ele(s) relativa; 

c) Tem conhecimento integral do seu estado físico e das respetivas áreas, confrontações 

e condições jurídicas atuais (de trato administrativo, matriciais e registrais); 

d) (Sempre que aplicável: “Conhece integralmente e expressamente aceita,  o(s) 

contrato(s) constante(s) do Anexo I que onera(m) o(s) Imóvel(eis) e respetiva situação”); 

Prometendo comprá-lo(s) como coisa certa e no estado e situação em que o(s) 

mesmo(s) se encontra(m). 

3. Quaisquer documentos, informações, plantas ou levantamentos que hajam sido 

obtidos pela Promitente Compradora, seja através da Promitente Vendedora, seja por 

qualquer outro meio, não terão qualquer relevância ou porão em causa a execução do 

presente Contrato e a eventual falta de correção, exatidão, atualidade ou integralidade 

dos referidos documentos, informações, plantas ou levantamentos não constitui motivo 

para a recusa do cumprimento da promessa de compra do(s) Imóvel(eis) pela 

Promitente Compradora, nos exatos termos do estipulado no presente. 

4. A Promitente Compradora igualmente assume e declara que podem existir 

discrepâncias entre as áreas constantes da descrição do(s) Imóvel(eis) no registo predial 

e na matriz e a realidade física existente, discrepâncias que, em qualquer caso, não serão 



impeditivas da outorga da escritura pública de compra e venda nos exatos termos e 

condições aqui acordados, designada mas não unicamente, quanto ao preço.  

5. (Sempre que aplicável: “Do mesmo modo, sem prejuízo do valor individualmente 

atribuído a cada um dos Imóveis/descrições matriciais nos termos do nº 1 da Cláusula 

seguinte, as Partes expressamente manifestam e reconhecem que o negócio é uno e 

incindível, pelo que as promessas de compra e de venda expressas neste contrato são 

relativas à totalidade do(s) Imóvel(eis) melhor identificados no Considerando A) supra, 

valendo o incumprimento do preceituado no presente contrato relativamente a qualquer 

um deles como incumprimento integral do Contrato Promessa”). 

 

Cláusula Segunda 

(Preço e Condições de Pagamento) 

1. O preço global determinado pelas Partes para a presente compra e venda (adiante o 

“Preço”) é de € [●] ([●] euros) assim discriminado: 

   (Preço discriminado por Imóvel/descrição matricial) 

2. O Preço será pago do seguinte modo: 

a)  [●] % ([●] por cento) do Preço, a título de sinal e princípio de pagamento, a que 

corresponde a quantia de € [●] ([●] euros) com a celebração do presente, dos 

quais  [●] % ([●] por cento) , no montante de € [●] ([●] euros), foram fá pagos 

pela Promitente Compradora  por meio de transferência bancária da conta 

titulada junto do(a) [identificação da instituição bancária] com o IBAN [●], para 

a conta titulada pela Promitente Vendedora junto do IGCP, com o IBAN PT50 

0781 0112 0112 00143011 7, sendo os  [●] %, no montante de € [●] ([●] euros)  

pagos nesta data, por meio de cheque bancário emitido  à ordem da Promitente 

Vendedora, quantia da qual a Promitente Vendedora aqui dá quitação para 

todos os efeitos legais; 

b) O remanescente, no valor de € [●] ([●] euros) a ser pago pela Promitente 

Compradora por meio de cheque bancário emitido à ordem da Promitente 



Vendedora, no momento da outorga da escritura pública de compra e venda ora 

prometida, a concretizar nos termos da Cláusula 4ª. 

 

Cláusula Terceira 

(Condição) 

1. A obrigação de realizar a compra e venda ora prometida está condicionada à prévia 

renúncia, expressa ou tácita, pelos respetivos beneficiários, ao exercício dos direitos 

legais de preferência. 

2. Todas as comunicações necessárias ao exercício dos direitos legais de preferência 

pelos respetivos titulares, são da responsabilidade da Promitente Vendedora, a qual 

diligenciará com a maior brevidade na sua realização, do facto dando conhecimento à 

Promitente Compradora. 

3. Caso algum dos respetivos beneficiários venha a exercer o seu direito legal de 

preferência, a Promitente Vendedora do facto dará imediato conhecimento à 

Promitente Compradora, juntando cópia do documento comprovativo do referido 

exercício, obrigando-se igualmente a devolver-lhe, em singelo e no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis contado data a partir da qual tomou conhecimento da intenção de 

preferir, todas as quantias recebidas por conta do Preço.  

 

Cláusula Quarta 

(Outorga da Escritura) 

1. A escritura pública relativa à compra e venda ora prometida será realizada em data 

nunca anterior a [●] e nem posterior a [●]. 

2. Para efeitos do número anterior, a Promitente Vendedora notificará a Promitente 

Compradora por carta registada com aviso de receção, com uma antecedência de pelo 

menos 5 (cinco) dias úteis relativamente à data aprazada, do dia, hora e local, 

obrigatoriamente um Cartório Notarial em Lisboa ou as suas instalações, em que a 

escritura terá lugar. Até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para a outorga da 



escritura pública de compra e venda, a Promitente Compradora deverá entregar à 

Promitente Vendedora toda a documentação a si respeitante necessária à celebração 

da mesma, designada mas não unicamente os comprovativos de liquidação do Imposto 

Municipal sobre a Transmissão de Imóveis (IMT) se a ele houver lugar e do Imposto de 

Selo.  

3. Não obstante o disposto no número anterior e caso hajam já sido obtidas as 

declarações relativas ao não exercício do direito de preferência pelos dele beneficiários 

previstas na Cláusula anterior, assiste à Promitente Compradora a faculdade de, 

querendo, antecipar a data da outorga da escritura pública relativamente ao prazo 

previsto no nº 1 da presente Cláusula, caso em que deverá proceder à notificação da 

Promitente Vendedora nos exatos termos do número anterior. 

4. Em qualquer dos casos, todos os custos e encargos relativos à escritura pública 

relativa à compra e venda ora prometida serão da conta da Promitente Compradora. 

 

Cláusula Quinta 

(Tradição) 

As Partes expressamente declaram que, na presente data, não se opera a tradição do 

Imóvel, situação que apenas ocorrerá com a outorga da escritura pública de compra e 

venda do Imóvel e o pagamento integral do Preço. 

 

Cláusula Sexta 

(Encargos) 

Serão da conta da Promitente Compradora todos os encargos decorrentes da 

celebração do contrato por este prometido, designada mas não unicamente, os 

decorrentes de eventuais financiamentos à aquisição do(s) Imóvel(eis) objeto do 

presente, reconhecimentos, escritura, registos, taxas e impostos legalmente devidos 

pela transmissão. 

 



Cláusula Sétima 

(Incumprimento) 

1. Em caso de incumprimento imputável à Promitente Compradora de quaisquer das 

obrigações que para si resultem do presente Contrato, designada mas não unicamente, 

a não outorga da escritura de compra e venda do(s) Imóvel(eis) nos termos aqui 

estabelecidos, a Promitente Vendedora poderá, sem formalidades adicionais, resolver 

o presente Contrato e fazer suas todas as quantias que haja recebido a título de sinal e 

princípio de pagamento do Preço, se, após notificação escrita à Promitente Compradora 

para cumprir, esta não satisfizer a obrigação em falta no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data da respetiva receção. 

2. Em caso de incumprimento, imputável à Promitente Vendedora, da outorga da 

escritura pública de compra e venda do(s) Imóvel(eis) nos termos do presente Contrato, 

a Promitente Compradora poderá resolver o Contrato e exigir a restituição em dobro 

das quantias por ela pagas a título de sinal e princípio de pagamento do Preço, se, após 

notificação simples para o cumprimento e em 15 (quinze) dias contados da respetiva 

receção, a Promitente Vendedora não o fizer. 

3. Em alternativa ao regime de incumprimento previsto nos dois números anteriores, 

poderá a Parte não faltosa optar pelo regime de execução específica previsto no art. 

830.º do Código Civil, afastando expressamente as Partes a presunção prevista no n.º 2 

daquela disposição legal. 

 

Cláusula Oitava 

(Notificações) 

1. As notificações e outras comunicações previstas ou que devam ser efetuadas nos 

termos do presente Contrato serão feitas por escrito e, salvo previsão expressa em 

contrário, realizadas por correio registado com aviso de receção ou por correio 

eletrónico com comprovativo de receção: 



(a) Para a Promitente Vendedora: 

Morada:  Rua Comendador Joaquim Araújo Lacerda, 16-18 

                  3260-412 Figueiró dos Vinhos   

Ou 

Rua de Santa Marta, nº 55, 4º andar, 1150-294 Lisboa 

Endereço Eletrónico: geral@florestgal.pt 

 

(b) Para a Promitente Compradora: 

Morada:  [●] 

Endereço Eletrónico:  [●] 

2. As comunicações realizadas por correio eletrónico nos termos da presente cláusula 

considerar-se-ão efetuadas na data da respetiva expedição. 

3. Qualquer alteração das moradas ou dos endereços de correio eletrónico acima 

indicados, deve ser comunicada à contraparte com uma antecedência prévia de pelo 

menos 5 (cinco) dias, sob pena da Parte que assim não houver procedido, não poder 

enjeitar as consequências de qualquer notificação que para aqueles lhe seja dirigido. 

 

Cláusula Nona 

(Integralidade e Alterações ao Contrato) 

1. Para além do que consta nas cláusulas do presente contrato, nada mais foi 

convencionado entre as Partes sobre o seu objeto. 

2. Qualquer eventual alteração ao disposto no presente contrato, só será válida se 

consagrada por escrito, em documento assinado por ambos os contraentes e do qual 

conste a indicação expressa das cláusulas que foram parcial ou totalmente suprimidas e 

a nova redação das que forem modificadas ou aditadas. 
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Cláusula Décima 

(Redução e Conversão) 

1. Se, em qualquer momento posterior à assinatura do presente contrato, qualquer 

disposição do mesmo vier a ser declarada nula ou inexistente, ou anulada, tal facto não 

implicará a invalidade das restantes disposições do contrato. 

2. No caso de ocorrência de uma invalidade parcial, recorrer-se-á aos mecanismos de 

redução e/ou conversão previstos no Código Civil, por forma a garantir a vontade 

conjetural das partes. 

 

Cláusula Décima Primeira 

(Reconhecimento de Assinaturas) 

As assinaturas apostas no presente Contrato gozarão de reconhecimento por entidade 

legalmente habilitada para o efeito, devendo cada uma das Partes suportar os custos 

decorrentes de tais formalidades na respetiva assinatura.  

 

Cláusula Décima Segunda 

(Lei e Foro Aplicáveis) 

O presente Contrato está sujeito à Lei Portuguesa e quaisquer litígios resultantes da sua 

interpretação, integração ou execução serão dirimidos pelos tribunais do foro da 

comarca de Figueiró dos Vinhos, com renúncia expressa a qualquer outro. 

Feito em Lisboa, aos [●] dias de [●] de [●], em 2 (dois) exemplares, sendo um exemplar 

destinado a cada um dos Contraentes.  

 

FLORESTGAL – EMPRESA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, S.A. 

 

_________________________                                                                

                       [●]                     



_________________________ 

       [●]    

[PROMITENTE COMPRADORA] 

__________________________ 

 [●] 




