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Localização

Pç. Marquês de Pombal

Av. da Liberdade

Saldanha
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Edifício de serviços.

Composto por 5 pisos em cave e 12 acima do solo.

3 das caves para estacionamento, uma para arquivos e uma para auditórios e museu.

Localizado no centro da cidade, entre o Campo Pequeno e Praça Duque de Saldanha, a cerca de 5 minutos da Praça 

Marquês de Pombal e 10 da Av. da Liberdade.

Áreas aproximadas:

Área do lote @ 600 m2

Área de implantação @ 600 m2

Área bruta privativa total @ 6.460 m2

Preço Referência: 5.675.000,00 €
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Imóvel de construção década de 90, situado na Av. 5 de Outubro, 87, Lisboa. 

Envolvente
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Envolvente

Vista
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Nota: é da exclusiva 

responsabilidade dos concorrentes a 

recolha de todos os elementos de 

informação que reputem necessários 

ou convenientes para a eventual 

apresentação de propostas 

designadamente, a efectivação de 

todas as diligências e a obtenção de 

todas as informações junto das 

entidades oficiais competentes, sobre o 

imóvel, não tendo a Estamo -

Participações Imobiliárias, S.A. 

nenhuma responsabilidade nesta 

matéria e não podendo ser invocada 

contra ela para nenhum efeito, a 

eventual insuficiência ou falta de 

diligencias ou informações disponíveis.
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URBANO

SITUADO EM: São Sebastião da Pedreira

            Avenida Cinco (5) de Outubro, nºs 87 e 87-A

ÁREA TOTAL:      598,2 M2

 

Edifício de cinco caves, sendo três para estacionamento, uma para arquivos e uma para

auditórios e museu, rés-do-chão e onze andares, sendo os dois últimos recuados.

COMPOSIÇÃO E CONFRONTAÇÕES:

DESCRIÇÃO EM LIVRO:

  N.º 9956, Livro Nº: 32

MATRIZ nº: 1782

FREGUESIA: Nossa Senhora de Fátima

VALOR TRIBUTÁVEL: 1.710.234.000,00 Escudos

DESCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

O(A) Ajudante, por delegação 

 Ana Martins Fernandes Nave

INSCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

O(A) Conservador(a) 

 Joaquim Augusto Pereira Cabanas

Conservatória do Registo Predial de Lisboa

AP. 5143 de 2010/05/04  19:06:13 UTC - Aquisição

Registado no Sistema em: 2010/05/04 19:06:13 UTC

---------------------------------------------------------------------------------------------

SUJEITO(S) ATIVO(S):

SUJEITO(S) PASSIVO(S):

**  ESTAMO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A.

NIPC 503152544

Sede: Rua Laura Alves, nº 4, 9º

Localidade: Lisboa

**  ESTADO PORTUGUÊS

NIPC 501481036

REGISTOS PENDENTES

Certidão Permanente
Código de acesso: PP-1148-69910-110650-004646

CAUSA: Adjudicação Por Ajuste Directo
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Condições de Venda
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REGULAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA DE IMÓVEIS DA ESTAMO  

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 urbano sito na 

Avenida Cinco (5) de Outubro, n.º 87 e 87-A, em Lisboa, descrito na Conservatória do 

Registo Predial, sob n.º 4646 da freguesia de São Sebastião da Pedreira e inscrito na 

matriz sob o artigo 1976 da freguesia das Avenidas Novas, estando a sua aquisição a 

favor da Promitente Vendedora inscrita sob ap. 5143 de 2010/05/04, dispensado de 

licenciamento conforme comprovado pelo respetivo Título de Alienação por Ajuste 

Direto (adiante, o “Imóvel”). 

1.2. Encontram-se juntos ao presente Regulamento e Condições de Venda a respetiva 

brochura comercial e demais documentação relevante. 

1.3. Toda a documentação junta em anexo às presentes Condições de Venda considera-se 

conhecida por qualquer interessado que venha a apresentar uma proposta (doravante 

“Proponente”), independentemente de ser conhecida por este.  

 

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 € 5.675.000,00 (cinco milhões 

seiscentos e setenta e cinco mil euros). 

 

3. Visitas ao Prédio e esclarecimentos aos interessados 

3.1. Até ao oitavo dia anterior à data definida para entrega das propostas, a Estamo 

facultará a quaisquer interessados o acesso e a visita ao Imóvel, a fim de que os 

mesmos, se assim o 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.  
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3.2. É da exclusiva responsabilidade dos Proponentes a verificação de conformidade com a 

realidade, designadamente dos elementos de informação disponibilizados pela 

Estamo, 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 Estamo, 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 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 através de carta ou email à Estamo para o endereço 

seguinte, até 8 dias antes da data definida para entrega das propostas:  

Estamo – Participações Imobiliárias, S.A.  

Ao cuidado da Área de Marketing e Comercial  

Rua Defensores de Chaves, 6-4° andar  

1049-063 Lisboa  

email: geral@estamo.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 2 de Novembro de 2015 nas instalações da Estamo, 

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. O endereço da Estamo; 

mailto:geral@estamo.pt
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c. Os seguintes dizeres: “Oferta de preço e condições de pagamento para compra 

do Imóvel sito na Avenida Cinco de Outubro, n.º 87”. 

4.3. Caso, abertas 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 que ofereça o preço global mais elevado. 

 

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 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, 

e ainda a identificação do «beneficiário efetivo», para os efeitos do n.º 4 

do artigo 7.º da Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho; 

iii. Comprovativo de inexistência de dívidas à Autoridade Tributária e à 

Segurança Social; 

iv. Eventual procuração com os necessários poderes, em caso de 

representação voluntária. 

b. A menção “Proposta para aquisição do imóvel sito na Avenida Cinco de Outubro, 

n.º 87”;  

c. O preço global 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, 

nos termos dos pontos 5.2 e 5.3. 
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5.2. Nas “Condições de Pagamento”, o proponente deverá mencionar o prazo mínimo e 

máximo em que aceita a realização da escritura pública de compra e venda definitiva 

do Imóvel, contado desde a celebração do respetivo Contrato Promessa – sendo que o 

prazo mínimo pode ser dispensado, com ida direta a escritura, e o prazo máximo não 

poderá ser superior a 3 meses. 

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

de pagamento na data de celebração do referido 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. 

5.4. Não obstante o disposto no número anterior, a integralidade do Preço deverá ser paga 

em simultâneo com a escritura. 

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

aplicável, de assinatura reconhecida na qualidade. 

5.6. Não serão aceites propostas condicionadas. 

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

em Cartório Notarial de Lisboa a indicar pela Estamo ou alternativamente, nas 

instalações desta última e na data que esta indicar, no respeito pelos prazos mínimos 

e máximos fixados na Proposta que vier a ser adjudicada, sempre com respeito do prazo 

máximo fixado no n.º 5.2 anterior. 

5.8. Os proponentes desde já se obrigam a dar cumprimento aos procedimentos da Estamo 

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 02 do mês de março de 2016. 

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

revogação da Proposta apresentada, caso a mesma venha a ser adjudicada nos termos 

do presente Regulamento e Condições de Venda. 
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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) tenham um preço total inferior ao Preço de Referência; 

d) não contenham os elementos essenciais referidos nos pontos 5.2, 5.3 e 5.4 

ou contrariem os prazos/valores referidos no presente RCV; 

e) não sejam acompanhadas dos documentos referidos nas diversas alíneas do 

ponto 5.1; 

f) sejam condicionadas. 

7.4. A CAAP poderá pedir esclarecimentos quanto ao 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 Estamo – geral@estamo.pt – sendo considerados como parte integrante 

das propostas a que se referem.  

 

8. Desempate 

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

presente Regulamento e Condições de Venda, e uma ou mais das restantes Propostas 

não ser superior a 5% (cinco por cento), a Estamo procederá à negociação direta com 

mailto:geral@estamo.pt
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os autores dessas Propostas, negociações no termo das quais e em querendo, deverão 

os Proponentes apresentar por escrito a nova Proposta.  

8.2. Para estes efeitos, a Estamo negociará com cada um dos Proponentes em causa, 

concedendo um prazo que não poderá ser superior a 3 (três) dias, para a referida 

reformulação escrita da Proposta. 

8.3. 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 para Estamo, 

obtido 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, o preço global oferecido por cada 

Proponente será recalculado tendo em conta as condições de pagamento constantes 

da respetiva Proposta, por forma a refletir o valor atualizado da mesma, atualização 

que será feita de acordo com a taxa de 5% (cinco por cento). 

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 Estamo a respetiva adjudicação. 

9.4. Subsequentemente, a escolha do adjudicatário deverá ser deliberada pelo Conselho de 

Administração da Estamo, escolha cujo conteúdo, em caso de desconformidade com as 

conclusões do Parecer elaborado pela CAAP nos termos do número anterior, deverá 

ser técnica e devidamente fundamentada. 

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

Estamo, será publicada no sítio www.estamo.pt, após assinatura do Contrato Promessa 

com o candidato vencedor. 

 

http://www.estamo.pt/
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10. Intervenção de Mediadores 

10.1. Os custos da eventual intervenção de mediadores imobiliários serão suportados pela 

entidade proponente. 

 

11. Adjudicação, depósito e celebração de Contrato Promessa 

11.1. A adjudicação é comunicada ao Proponente vencedor, 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 e Condições de Venda, acrescida unicamente do preenchimento dos seus 

espaços em branco e ainda dos elementos específicos constantes da Proposta 

vencedora. 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 Estamo, 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 sua expedição. O 

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

celebrar o Contrato Promessa nos termos do presente Regulamento e Condições de 

Venda, podendo o referido montante ser imputado ao sinal a pagar na data de 

celebração do referido contrato.  

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

Estamo dará por caducada a adjudicação provisória, e, sem prejuízo da 

responsabilidade do adjudicatário original, poderá emitir nova adjudicação provisória 

a favor da Proposta classificada imediatamente após a Proposta vencedora. 

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 ou à Proposta adjudicada.  

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

reconhecimento presencial das assinaturas, no prazo máximo de 15 dias de calendário 

após o recebimento da comunicação referida no ponto 11.1 – que se considera 

rececionada três dias após a sua expedição – e no dia, hora e local a indicar pela Estamo 
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por escrito 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 Estamo 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. 

 

12. Não adjudicação e negociações diretas 

12.1. Em qualquer caso, a Estamo reserva-se o direito de não adjudicar a venda. 

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

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

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

propostas – 2 de Novembro de 2016 –, estabelecer negociações diretas com qualquer 

interessado na aquisição do Prédio 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 Estamo, 

no referido prazo, vir a promover novo Anuncio Público de Venda do Imóvel, seja 

isoladamente, seja em conjunto com outros imóveis. 

 

Anexos: 

1. Brochura de apresentação do Imóvel; 

2. Certidão permanente do registo predial, caderneta predial, título de alienação por ajuste 

direto e certificado energético; 

3. Levantamento topográfico e de arquitetura disponível em www.estamo.pt; 

4. Minuta do Contrato Promessa. 



Minuta do Contrato Promessa de 

Compra e Venda



CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA  

 

Entre: 

ESTAMO – PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A., pessoa colectiva número 503152544, 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com sede na Av. Defensores de 

Chaves, n.º 6 – 4.º, em Lisboa, e com o capital social de € 850.000.000,00, neste acto 

representada por [●] e [●], na qualidade respectivamente de [●] e [●], doravante designada por 

“Promitente Vendedora”;   

E 

[●], pessoa colectiva número [●], matriculada na Conservatória do Registo Comercial de [●], 

com sede na [●], em [●], e com o capital social de € [●], neste acto representada por [●] e [●], 

na qualidade respectivamente de [●] e [●], doravante designada por “Promitente Compradora” 

 

CONSIDERANDO QUE: 

I. A Promitente Vendedora é dona e legítima proprietária do prédio urbano sito na Avenida 

Cinco (5) de Outubro, n.º 87 e 87-A, em Lisboa, descrito na Conservatória do Registo Predial, 

sob n.º 4646 da freguesia de São Sebastião da Pedreira e inscrito na matriz sob o artigo 

1976 da freguesia das Avenidas Novas, estando a sua aquisição a favor da Promitente 

Vendedora inscrita sob ap. 5143 de 2010/05/04, dispensado de licenciamento conforme 

comprovado pelo respectivo Título de Alienação por Ajuste Directo (adiante, o Imóvel); 

II. O Imóvel se encontra desocupado. 

III. É intenção da Promitente Vendedora vender a totalidade do Imóvel no estado e condições 

em que se encontra à Promitente Compradora e é intenção desta comprar-lho, 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 

Imóvel livre de quaisquer ónus ou encargos à Promitente Compradora, e esta obriga-se a 

comprá-lo, no estado em que o mesmo atualmente se encontra e conforme também 

actualmente caracterizado, quer na respectiva 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 Imóvel; 

b) Analisou a documentação relevante a ele relativa; 

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

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

Prometendo comprá-lo como coisa certa e no estado em que o mesmo se encontra. 

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

sido obtidos pela Promitente Compradora através da Promitente Vendedora não terão 

qualquer relevância para o presente Contrato e a eventual falta de correção, atualidade ou 

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

motivo para a recusa do cumprimento da promessa de compra do Imóvel pela Promitente 

Compradora, nos exatos termos do estipulado no presente Contrato. 

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

entre as áreas constantes da descrição do Imóvel 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 exactos termos e condições aqui acordados, designada 

mas não unicamente, quanto ao preço.  

 

Cláusula Segunda 

(Preço e Condições de Pagamento) 

1. O preço total determinado pelas Partes para a presente compra e venda (adiante o “Preço”) 

de € [●] ([●]euros). 

2. O Preço será pago do seguinte modo: 



a) A quantia de € [●] ([●] euros), correspondendo a 15% do Preço, paga nesta data por 

transferência bancária, que constitui o sinal e princípio de pagamento; 

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 respectivos beneficiários, ao exercício do direito legal de preferência 

conferido ao IGESPAR e à Câmara Municipal nos termos da Lei do Património Cultural. 

2. Todas as comunicações necessárias ao exercício do direito legal de preferência pelos 

respectivos 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 respectivos 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 [●] 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 Imóvel (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 exactos 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 

presente contrato e do contrato por ele prometido, designada mas não unicamente, os 

decorrentes de eventuais financiamentos à aquisição do Imóvel objecto 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 Imóvel 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 respectiva recepção. 

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

pública de compra e venda do Imóvel 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 interpelação por escrito à 

Promitente Vendedora para cumprir e no termo dos 15 (quinze) dias subsequentes à receção 

da referida interpelação, a Promitente Vendedora o não 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 meio de telefax com comprovativo de recepção ou por correio registado com aviso de 

recepção, para as seguintes moradas: 

(a) para a Promitente Vendedora: 

Morada:  Av. Defensores de Chaves, n.º 6 – 4.º 

1049-063 Lisboa 

Fax:  21 795 05 21 

(b) para a Promitente Compradora: 

Morada:  [●] 

Fax:  [●] 

2. As comunicações realizadas por telefax nos termos da presente cláusula considerar-se-ão 

efetuadas na data de expedição do telefax. 

3. Qualquer alteração das moradas ou dos números de telefax 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. 

 

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 conjectural das partes. 

 

Cláusula Décima Primeira 

(Reconhecimento de Assinaturas) 

As Partes expressamente acordam em proceder ao reconhecimento presencial das suas 

assinaturas apostas no presente Contrato perante Notário, nos termos do disposto no nº 3 do 

art. 410º do Código Civil.  

Os custos derivados do referido conhecimento de assinaturas e respectivo Imposto de Selo serão 

exclusivamente suportados pela Promitente Compradora. 

 

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 

Lisboa, com renúncia expressa a qualquer outro. 



 

Feito em Lisboa, aos 7 dias de Agosto de 2015, em 2 (dois) exemplares, sendo um exemplar 

destinado a cada um dos Contraentes.  

 

 

ESTAMO – PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S.A. 

 

 

_____________________________ 

[●] 

 

 

_____________________________ 

[●] 

 

 

PROMITENTE COMPRADORA 

 

 

_____________________________ 

[●] 

 

 

_____________________________ 

[●] 
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EM VENDA

Propostas em envelope fechado c/ protocolo ou correio registado com aviso receção até 02/11/2015 às 17h para: 
Av. Defensores de Chaves, 6 - 4.º andar, 1049-063 Lisboa

Documentação/informações disponíveis a partir de 05/10/2015: Telef.: +351 217 915 010 e +351 217 915 015 / elsa.horta@sagestamo.pt /  patricia.bernardo@sagestamo.pt

A leitura deste anúncio não prescinde a consulta do nosso site relativo a estes imóveis. A empresa reserva o direito de não vender as propriedades caso as condições oferecidas não 
correspondam aos seus interesses. É da exclusiva responsabilidade dos concorrentes a recolha de dados que reputem necessários ou convenientes para a apresentação propos-
tas designadamente a efetivação de todas as diligências e a obtenção de todas as informações junto entidades oficiais competentes sobre os imóveis não tendo a Estamo, S.A. 
nenhuma responsabilidade nesta matéria e não podendo ser invocada contra ela para nenhum efeito a eventual insuficiência ou falta de diligências ou informações disponíveis.

www.estamo.pt

A.B.C. ac. solo 
 4244 m2

C.E.: C

Área Lote 
 333 m2

C.E.: instalações 
isentas

A.B.C. ac. solo 
 4097 m2

A.B.C. abx. solo 
 3372 m2
C.E.: B-

A.B.C. ac. solo  1260 m2
A.B.C. abx. solo  176 m2

C.E.: D a C

A.B.C. ac. solo  2623 m2
A.B.C. abx. solo  935 m2

C.E.: C

A.B.C. total   1642 m2
C.E.:  Instalações isentas de C.E. 

ao abrigo alínea c), art.º 4, 
DL 118/2013

A.B.C. ac. solo    2054 m2 
A.B.C. abx. solo  573 m2

C.E.:  C a B-

A.B.C. ac. solo 
 2209 m2

A.B.C. abx. solo
 736 m2
C.E.: C

A.B.C. ac. solo 
 3521 m2

A.B.C. abx. solo 
 2997 m2

C.E.: C

A.B.C. ac. solo  
15.282 m2

A.B.C. abx. solo 
 7305 m2

C.E.: C

A.B.C. ac. solo 
 4044 m2

A.B.C. abx. solo 
 2109 m2
C.E.: C

A.B.C. ac. solo
 3919 m2

A.B.C. abx. solo 
 1249 m2
C.E.: C

Rua Junqueira 112, Lisboa

Rua das Janelas Verdes, Lisboa

Chalé Faial, Cascais

Av. Santos Dumont, Lisboa

IMÓVEIS INDIVIDUAIS

EDIFÍCIOS

TERRENOS

FRAÇÕES AUTÓNOMAS

Casal Ribeiro, 16

Lisboa

Av. Dom Luís I, 5 

Lisboa

Av. Almirante Reis, 101 

Lisboa

Rua Angra do  Heroísmo, 3 
(garagem)

Lisboa

Filipe Folque, 67  

Lisboa

Casal Ribeiro, 48

Lisboa

Av. 5 de Outubro, 87 
 

Lisboa

Av. Almirante Gago 
Coutinho, 30 

 Lisboa

Av. José Malhoa, 
Lote  1680  

 Lisboa

Rua Conselheiro José 
Silvestre Ribeiro, 4  

 Lisboa

A.B.C. ac. solo
 1167 m2

A.B.C. abx. solo
 454 m2

C.E.: Instalações 
isentas de C.E. 

ao abrigo
alínea H) art.º 4, 

D.L. 118/2013

Área Lote  3005 m2
C.E.: instalações 

isentas



IMÓVEIS INDIVIDUAIS

ABC ac.solo = 4.244 m2
CE: C

ABC ac.solo = 4.097 m2
ABC abx.solo = 3.372 m2
CE: B-

ABC ac.solo = 2.209 m2
ABC abx.solo = 736 m2
CE: C

ABC ac.solo = 3.521 m2
ABC abx.solo = 2.997 m2
CE: C

ABC ac.solo = 15.282 m2
ABC abx.solo = 7.305 m2
CE: C

ABC ac.solo = 4.044 m2
ABC abx.solo = 2.109 m2
CE: C

ABC ac.solo = 3.919 m2
ABC abx.solo = 1.249 m2
CE: C

Rua Junqueira 112, Lisboa

~

Propostas em envelope fechado c/ protocolo ou correio registado com aviso de recepção até 02/11/2015 até às 17h GMT para:
Av. Defensores de Chaves nº 6 - 4.ºandar,  1049-063 Lisboa

Documentação/informações disponíveis a partir de 05/10/2015: Telef.: +351 217 915 010 e +351 217 915 015 / elsa.horta@sagestamo.pt / patricia.bernardo@sagestamo.pt.

A leitura deste anúncio não prescinde a consulta do nosso site relativo a estes imóveis. A empresa reserva o direito de não vender as propriedades caso as condições oferecidas não 
correspondam aos seus interesses. É da exclusiva responsabilidade dos concorrentes a recolha de dados que reputem necessários ou convenientes para a apresentação propostas 
designadamente a efetivaçao de todas as diligencias e a obtenção de todas as informações junto das entidades oficiais competentes sobre os imóveis não tendo a ESTAMO, S.A. 
nenhuma responsabilidade nesta matéria e não podendo ser invocada contra ela para nenhum efeito a eventual insuficiencia ou falta de diligencias ou informações disponíveis. 

www.estamo.pt

EDIFÍCIOS
Casal Ribeiro, 16

Lisboa

ABC ac.solo = 1.260m2
ABC abx.solo = 176m2
CE: D a C

Av. Dom Luís I, 5

Lisboa
ABC ac.solo = 2.623m2
ABC abx.solo = 935m2
CE: C

Av. Almirante Reis, 101

Lisboa
A.B.C. total = 1.642 m2
CE: Instalações isentas de CE ao abrigo alínea c), artº 4, DL 118/2013

Rua Angra do Heroísmo, 3 
(garagem)

Lisboa
ABC ac.solo = 2.054 m2 
ABC abx.solo = 573 m2
CE: C a B-

Filipe Folque, 67

Lisboa

Casal Ribeiro, 48 Av. 5 de Outubro, 87 Av. Almirante Gago 
Coutinho, 30

Av. José Malhoa 
Lote 1680

Rua Conselheiro José 
Silvestre Ribeiro, 4

ABC ac.solo = 1.167 m2
ABC abx.solo = 454 m2
CE: Instalações isentas de C.E. ao abrigo alínea H) 
artº 4, DL 118/2013

Chalé Faial, Cascais

~

~

TERRENOS

FRAÇÕES AUTÓNOMAS 

Área Lote = 333m2
CE: instalações isentas.

Rua das Janelas Verdes, Lisboa

Área Lote = 3.005 m2
CE: instalações isentas.

Av. Santos Dumont, Lisboa

EM VENDA

Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa
~

~

~

~

~

~
~

~
~

~

~
~

~ ~

~

~
~~

~

~

~

P
U

B
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Propuestas en sobre cerrado c/protocolo o correo registrado con aviso de recepción hasta las 17:00 hrs GMT de 02/11/2015, para Av. Defensores Chaves, 6-4 andar, 1049-063, Lisboa.
Documentación y informaciones disponibles a partir de 06/10/2015 en www.estamo.pt / +351 217 915 010 / +351 217 915 015 / elsa.horta@estamo.pt / patricia.Bernardo@estamo.pt
La lectura de este anuncio no exime la consulta de nuestra página web relativa a este inmueble. La empresa se reserva el derecho de no vender la propiedad caso las condiciones presentadas no correspondan a sus
intereses. Es de exclusiva responsabilidad de los candidatos la recopilación de datos que estimen necesarios o convenientes para la presentación de propuestas, en particular la realización de todas las diligencias y la
obtención de todas las informaciones junto a las entidades oficiales competentes sobre el inmueble. ESTAMO S.A, no tiene ninguna responsabilidad en esta materia por lo cual no podrá ser invocada contra ella para
ningún efecto la eventual insuficiencia,falta de diligencia o informaciones disponibles.

EN VENTA
INMUEBLES VACANTES

EDIFICIOSS - LISBOA

TERRENOSS - LISBOA

FRACCIONESS AUTÓNOMASS - LISBOA

Rua da Junqueira 112, Lisboa Chalé Faial, Cascais

Sup. Total: 1.600m2

CE: N.A.
Sup. Total: 4.260m2

CE: C

Av. Dom Luís I, 5 Av. Almirante Reis, 101 Rua Angra do Heroísmo, 3 Rua Filipe Folque, 67

Sup. Total: 1.260m2

CE: D / C
Sup. Total: 3.590m2

CE: C
Sup. Total: 1.640m2

CE: N.A.
Sup. Total: 2.670m2

CE: C / B -

Rua das Janelas Verdes Av. Santos Dumont

Sup. Suelo: 320 m2

CE: N.A.
Sup. Suelo: 3.005m2

CE: N.A.

Av. Casal Ribeiro, 16 Av. 5 de Outubro, 87 Av. A. G. Coutinho, 30 Rua C. J. S. Ribeiro, 4Av. J. Malhoa, 67

Sup. Total: 5.170 m2

CE: C

Av. Casal Ribeiro, 48

Sup. Total: 2.870 m2

CE: C
Sup. Total: 6.520 m2

CE: C
Sup. Total: 22.590 m2

CE: C
Sup. Total: 6.150 m2

CE: C
Sup. Total: 7.630 m2

CE: B-




