
 - REGIME LEGAL DE COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS - 
  

IMOTELECTIMO LDA, NIPC 516582747 e sede na rua Francisco Miguel Lote 98ª 2835-123 Baixa da Banheira,  AMI 19809  

 
CMI    

 
IDENTIFICAÇÃO | PESSOA SINGULAR | CLIENTE (VENDEDOR): 

o RESIDENTE o NÃO RESIDENTE 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Nome Completo      
Data de Nascimento Local Nacionalidade    
Morada   Código Postal     
Profissão        

 

Comprovados por meio de: 
o Cartão de Cidadão nº Validade Emitido por    
o Bilhete de Identidade nº Validade Emitido por    
o Cartão de Contribuinte nº Validade Emitido por    
o Passaporte nº Validade Emitido por    
o Autorização de Residência nº Validade    
o Documento equivalente com fotografia e assinatura 
o Exibição de boletim ou certidão de nascimento ou, no caso de não nacionais, de documento público equivalente (quando 
menor de idade) 
o Faturas de serviços públicos de fornecimento de água, electricidade, gás e comunicações 
o Documentos bancários 
o Diligência adequada, descrita e autenticada, para comprovar a morada declarada 
o Cartão profissional 
o Recibo de vencimento 
o Declaração da entidade patronal 
* Conservar cópias pelo período de 7 anos 

 
PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS 
Desempenha ou desempenhou até há 1 ano cargo público ou politico? 
o Sim, qual    
o Não 

 
REPRESENTAÇÃO LEGAL 
Representante Legal do Cliente (Ex: menor) investido de poderes de representação legal 
Nome Completo       
Data de Nascimento Local Nacionalidade    

 

Comprovados por meio de: 
o Cartão de Cidadão nº Validade Emitido por _ _ 
o Bilhete de Identidade nº Validade Emitido por    
o Cartão de Contribuinte nº Validade Emitido por    
o Passaporte nº Validade Emitido por    
o Documento que ateste os poderes legais de representação 
* Conservar cópias pelo período de 7 anos 

 
Observações: 

 
 

 
 
 
 
 

Declaro que todas as afirmações prestadas são verdadeiras 
 
 

  , . de    
(do cliente e do representante legal, quando aplicável) 

 
Assinatura   



 - REGIME LEGAL DE COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS - 
  

IMOTELECTIMO LDA, NIPC 516582747 e sede na rua Francisco Miguel Lote 98ª 2835-123 Baixa da Banheira,  AMI 19809  

 
CMI    

 

IDENTIFICAÇÃO | PESSOA SINGULAR | DESTINATÁRIO (COMPRADOR): 
 
o RESIDENTE o NÃO RESIDENTE 

IDENTIFICAÇÃO 
Nome Completo         
Data de Nascimento Local Nacionalidade     
Morada   Código Postal     
Profissão         

Comprovados por meio de: 
o Cartão de Cidadão nº Validade Emitido por    
o Bilhete de Identidade nº Validade Emitido por    
o Cartão de Contribuinte nº Validade Emitido por    
o Passaporte nº Validade Emitido por    
o Autorização de Residência nº Validade    
o Documento equivalente com fotografia e assinatura 
o Exibição de boletim ou certidão de nascimento ou, no caso de não nacionais, de documento público equivalente (quando 
menor de idade) 
o Facturas de serviços públicos de fornecimento de água, electricidade, gás e comunicações 
o Documentos bancários 
o Diligência adequada, descrita e autenticada, para comprovar a morada declarada 
o Cartão profissional 
o Recibo de vencimento 
o Declaração da entidade patronal 
* Conservar cópias pelo período de 7 anos 

 
 

PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS 
Desempenha ou desempenhou até há 1 ano cargo público ou politico? 
o Sim, qual    
o Não 

 
C. REPRESENTAÇÃO LEGAL 
Representante Legal do Destinatário (Ex: menor) investido de poderes de representação legal 
Nome Completo       
Data de Nascimento Local Nacionalidade    

Comprovados por meio de: 
o Cartão de Cidadão nº Validade Emitido por    
o Bilhete de Identidade nº Validade Emitido por    
o Cartão de Contribuinte nº Validade Emitido por    
o Passaporte nº Validade Emitido por _   
o Documento que ateste os poderes legais de representação 
* Conservar cópias pelo período de 7 anos 

Observações: 
 

 

 
 
O Proponente Comprador declara, para os devidos efeitos, tendo em consideração o disposto na Lei 25/2008 de 5 
de Junho, que quaisquer montantes que venham a ser entregues, quer a título de sinal, quer a título de pagamento 
na escritura não advêm nem advirão de qualquer atividade ilícita. 
 

Declaro que todas as afirmações prestadas são verdadeiras 
 
 

  , . de    
 

Assinatura   
(cliente ou representante legal, quando aplicável) 


