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Exmos. Senhores,

Na sequência do pedido de esclarecimento infra, serve o presente para informar V. Exas. de que,

nos termos conjugados do disposto nos artigos 23.º, n.º 1, 24.º, n.º 2, 25.º n.os 1 e 2 e 26., n.º do
1, todos da Lei n.º 83/2017, de 18 de Agosto que estabelece as Medidas de Combate ao
Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, no âmbito da qual a ESTAMO é
entidade obrigada, os Administradores/Gerentes das sociedades proponentes, enquanto das
mesmas representantes, estão sujeitos ao mesmo escrutínio de qualquer outro representante
legal, designadamente ao dos procuradores.  
Deste modo, está assim a ESTAMO legalmente vinculada à obrigação de verificação da
identificação dos referidos representantes legais, razão pela qual as propostas, no caso de os
Proponentes serem pessoas coletivas, devem ser acompanhadas do Anexo II e do Anexo III (e
respetivos documentos comprovativos das informações prestadas).

Com os melhores cumprimentos,

Para: vendas <vendas@estamo.pt>
Assunto: FW: Imóvel sito no Bairro do Vouga, Esgueira, Aveiro

Exmos. Senhores,

Solicitamos o favor de confirmarem o nosso entendimento acerca da entrega do Anexo III
(Procurador), conforme e-mail infra.

Atentamente,
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Exmos. Senhores,

Reportamo-nos ao Regulamento e Condições de Venda do imóvel sito no Bairro do Vouga,
Esgueira, Aveiro.

No ponto 5.2 do Regulamento é referido que, no caso de o Proponente ser pessoa colectiva, a
proposta deve ser acompanhada do Anexo II e do Anexo III.

Ora, sendo a proposta apresentada por uma sociedade anónima com sede em território nacional
e assinada pelos respectivos administradores com poderes para o acto, em nosso entendimento
o Anexo III (Procurador) não deverá ser entregue, uma vez que não existe intervenção de
qualquer Procurador; o único anexo a entregar será o Anexo II (Pessoas Colectivas).

Solicitamos o favor de confirmarem este nosso entendimento.

Atentamente,
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