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FUNDO ESTAMO - PRÉDIO SITO NA AV. ALFREDO BENSAÚDE, LISBOA

Natureza

Terreno para construção de topografia plana

Área de 42.155 m2 (CRP)

Preço de Referência

30.000.000,00 €
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Localização e Envolvente

Situado no limite norte do concelho de Lisboa, 
junto às urbanizações da Portela e Jardins do 
Cristo Rei

Envolvente caracterizada por imóveis de 
habitação e algum comércio
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Acessibilidades

Boa rede de transportes públicos: estações de 
Metro da Encarnação e de Moscavide a 600 e 
900 m respetivamente.

Acessos rápidos à Av. Infante D. Henrique e ao 
centro da cidade bem como, às 2ª Circular, 
Ponte Vasco da Gama, A1 e A2.

Encarnação
Moscavide

Av. Infante D. Henrique

Ponto Vasco da 
Gama/Acesso 
a A2

A 1

2ª Circular
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A 1

2ª Circular

Encarnação
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Moscavide
Ponto Vasco da 
Gama/Acesso 
a A2
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Enquadramento Urbanístico

Solo classificado no Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDML) 
como “Espaços Centrais e Residenciais - POLU (Polaridades 
Urbanas)”. 

Índice de referência previsto no Regulamento do PDML de1.7, 
com possibilidade de majoração até 2,0 nas situações também 
ali previstas.
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Ónus

Sobre o Prédio encontra-se registada, por 
ocupante não titulado, uma ação declarativa 
de usucapião relativa à alegada 
propriedade de uma parcela de terreno com 
cerca de 7.308 m2.

Em janeiro de 2015, foi proferida sentença
de primeira instância julgando improcedente
a ação. Da mesma foi interposto recurso
aguardando-se ainda, previsivelmente
durante o ano em curso, o acórdão do
Tribunal da Relação de Lisboa.



FUNDO ESTAMO - PRÉDIO SITO NA AV. ALFREDO BENSAÚDE, LISBOA



FUNDO ESTAMO - PRÉDIO SITO NA AV. ALFREDO BENSAÚDE, LISBOA

Nota: é da exclusiva responsabilidade dos concorrentes a recolha 

de todos os elementos de informação sobre o Prédio que reputem 

necessários ou convenientes para a eventual apresentação de 

propostas, designadamente a efetivação de todas as diligências e 

a obtenção de todas as informações junto das entidades 

competentes, não tendo a Fundiestamo- Sociedade Gestora de 

Fundos de Investimento Imobiliário, 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.



CONDIÇÕES DE VENDA 

PREÇO DE REFERÊNCIA

O Preço de Referência para a transação do Imóvel ,  por ele se entendendo o preço abaixo do qual não serão consideradas as 

Propostas apresentadas. 

Constituição, apresentação, prazo de entrega de propostas

Cada Proponente deverá apresentar uma única ofer ta de preço e condições de pagamento (“Proposta”) a qual deverá ser 

encerrada num envelope fechado, entregue até às 17h (dezassete horas) do dia 16/11/2017 nas instalações da FUNDIESTAMO, 

s i tas na Av. defensores de Chaves, 6- 3º andar, 1000-117 Lisboa, por correio registado com aviso de receção ou em mão com 

protocolo de entrega. Não serão aceites propostas que c heguem após tal hora e data, independentemente da data de registo do 

correio.

O envelope fechado referido apenas deverá ter no seu rosto: a identif icação e endereço do remetente; o endereço da 

FUNDIESTAMO; os seguintes dizeres: “Ofer ta de preço e condições de pagamento para compra prédio sito na Av. Alfredo 

Bensaúde, Lisboa” . 
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CONTEÚDO DE CADA PROPOSTA

Cada proposta deverá indicar, de modo claro e inequívoco, e sem rasuras, emendas ou entrel inhas não ressalvadas: 

A identif icação completa do Proponente (nome ou denominação social ,  número de ident if icação fiscal ,  morada ou sede social ,  número de 

telefone e endereço de correio eletrónico de contacto, bem como:

No caso de pessoas s ingulares, apresentação de cópia de documento de ident if icação vál ido com fotografia, do qual conste o nome, data de 

nascimento e nacional idade. 

Tratando-se de pessoas colet ivas, cer t idão do registo comercial ou, no caso de não residentes no terr i tório nacional , de documento 

equivalente; e ainda a identif icação do «benefic iário efet ivo», para os efeitos do n.º 4 do ar t igo 7.º da Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho;

Comprovativo de inexistência de dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança Social;

Eventual procuração com os necessários poderes, em caso de representação voluntária.

A identif icação do benefic iário efet ivo para, quando o proponente seja pessoa colet iva.

A menção “Proposta para aquisição e condições de pagamento prédio sito na Av. Alfredo Bensaúde, l isboa” . 

O valor que o Proponente oferece pela aquis ição deve vir expresso em euros e não pode ser inferior aos valores de Referência;

As “Condições de Pagamento”, devidamente calendarizadas e quantif icadas.
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AQUISIÇÃO

Nas “Condições de Pagamento”, o proponente deverá indicar com clareza, os prazos mínimo e máximo em que se propõe outorgar a escritura pública de 

compra e venda do Imóvel, prazos que deverão contar-se a partir da celebração do respetivo contrato promessa. Não obstante, o prazo mínimo pode ser 

dispensado com ida direta para a escritura e o prazo máximo não poderá ser superior a 3 meses.

A adjudicação é comunicada ao proponente por carta registada com A/R acompanhada da respetiva minuta de CPCV . No prazo máximo de 3 dias uteis após 

a receção da carta de adjudicação o proponente deverá entregar à Fundiestamo um montante equivalente a 3% do preço total  oferecido na proposta.   

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 12 % do preço total oferecido na Proposta devendo este ser celebrado no prazo máximo de 15 dias de 

calendário.

Não obstante o disposto no número anterior, a integralidade do Preço deverá ser paga em simultâneo com a escritura.

As Propostas apresentadas deverão ser válidas, eficazes e estar providas, quando aplicável, de assinatura reconhecida na qualidade.

Não serão aceites propostas condicionadas.

As Propostas terão em conta que a escritura pública de compra e venda será celebrada em Cartório Notarial de Lisboa a indicar pela FUNDIESTAMO 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 nas presentes condições de venda.

Os proponentes desde já se obrigam a dar cumprimento aos procedimentos da FUNDIESTAMO em matéria de Branqueamento de Capitais.
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DESEMPATE

No caso da diferença entre a avaliação global da melhor Proposta e uma ou mais das restantes Propostas, não ser superior a 5% (cinco por cento), a 

FUNDIESTAMO procederá à negociação direta com os autores dessas Propostas, concedendo um prazo não superior a 3 (três) dias para que, em querendo,  os 

respetivos Proponentes reformulem e apresentem por escrito uma nova Proposta. 

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.

ESCOLHA DO PROPONENTE VENCEDOR 

O critério de adjudicação é o da proposta financeiramente mais vantajosa, aferido mediante a ponderação do preço oferecido em articulação com as 

respetivas condições de pagamento.

Em consonância com o disposto, o preço 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 anual de 4% (quatro por cento).

A classificação final das propostas, aprovada pelo Conselho de Administração da FUNDIESTAMO, será publicada no sítio www.fundiestamo.pt após assinatura 

do Contrato Promessa de Compra e Venda/Arrendamento com o candidato vencedor.
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URBANO

SITUADO EM: Santa Maria dos Olivais

            Avenida Dr. Alfredo Bensaúde, s/n

ÁREA TOTAL:      42155 M2

VALOR TRIBUTÁVEL: 1.302.589,50 Euros

Terrenos para construção - Norte: Arruamento Público; Sul: Avª Dr.Alfredo Bensaúde; Nascente:

terrenos municipais (C.M. L.); Poente: Estado Português. Desanexadas  as instalações

militares, com a área  global de 48.945m2, que vão ser descritas sob o nº3565 Santa Maria dos

Olivais.

COMPOSIÇÃO E CONFRONTAÇÕES:

DESCRIÇÃO EM LIVRO:

  N.º 0

MATRIZ nº: 4207

DESCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

O(A) Conservador(a) 

 Ana Paula dos Santos Mealha Guerreiro Belmarço

INSCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

A Conservadora

Ana Paula dos Santos Mealha Guerreiro Belmarço

AP. 32 de 1996/09/23 - Aquisição

AP. 45 de 2003/06/12 - Aquisição

CAUSA : Compra

CAUSA : Adjudicação

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

SUJEITO(S) ATIVO(S):

SUJEITO(S) PASSIVO(S):

SUJEITO(S) ATIVO(S):

SUJEITO(S) PASSIVO(S):

**  ESTADO

**  CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

**  BENCEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

Sede: Rua do Comércio, nº 100, 3º

Localidade: Lisboa

**  ESTADO

Certidão Permanente
Código de acesso: PP-1466-21360-110633-002707
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INSCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

A Conservadora

Ana Paula dos Santos Mealha Guerreiro Belmarço

A Adjunta da Conservadora

Cláudia Margarida Bispo Fernandes

O(A) Ajudante, por delegação 

 António José Amaral Pinto

AP. 9 de 2006/05/05 - Aquisição

Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Cantanhede.

AP. 5367 de 2010/07/02  22:23:16 UTC - Acção

Registado no Sistema em: 2010/07/02 22:23:16 UTC

PROVISÓRIO POR NATUREZA - Artigo 92º nº1 al. a)

CAUSA : Compra

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

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

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

AVERB. - AP. 17 de 2007/07/30 - Actualização

DA APRESENT. 9 de 2006/05/05 - Aquisição

O(A) Ajudante, em substituição 

 Antónia Raimundo Monteiro

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

O sujeito activo é administrado por Fundiestamo - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento

Imobiliário, S.A., Rua Laura Alves, nº 4, Lisboa

SUJEITO(S) ATIVO(S):

SUJEITO(S) PASSIVO(S):

SUJEITO(S) ATIVO(S):

SUJEITO(S) PASSIVO(S):

**  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO ESTAMO - 1)

**  BENCEST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

**  JOSÉ FERNANDES SOUSA

NIF 181177790

Solteiro(a), Maior

Morada: Rua Estrada da Circulvalação, nº9, Santa Maria dos Olivais, Lisboa

**  FUNDIESTAMO - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A.

NIPC 505091500

1) administrado por Fundimo - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.

com sede  na Avª João XXI, nº 63, Lisboa. 

PEDIDO:

a) Ser o Autor declarado legítimo dono e possuidor por Usucapião de uma parcela de terreno

com cerca de 7.308 M2, inserida neste prédio; 

b) Ser a Ré condenada a reconhecer o direito de propriedade do Autor sobre a parcela de

terreno indicada.

A Ré Fundiestamo - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A, é-o enquanto

legal representante e entidade administradora do "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

ESTAMO", NIPC 720006643
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REGISTOS PENDENTES

Não existem registos pendentes.

Certidão permanente disponibilizada em 06-06-2017 e válida até 06-12-2017

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














































