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Governo quer que sejam dados mais detalhes sobre os meios de pagamento usados nos transacções imobiliárias. 

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 

Escrituras vão ter de indicar 
como são pagas as casas 
Cheque, dinheiro ou transferência? Notários e conservadores terão de incluir nas escrituras o número 
das contas bancárias e dos cheques usados nas transacções imobiliárias. Os agentes imobiliários também 
terão devei-es reforçados de comunicação, que passam a abranger arrendamento acima de 2.500 euros. 

ELISABETE MIRANDA 

elisabetemiranda@negocios.pt  

Governo quer aper-
tar o controlo sobre 
os negócios imobi-
liários, numa altura 
em que o mercado 

ganha renovado dinamismo aumen-
tando a sua permeabilidade à lava- 
gem de d ro. (is notários, os con- 
servadores e os agentes imobiliários 
vão ser obrigados a explicitar quais 
Os meios de pagamento usados nas 
transacções dc compra e venda de 
prffios, para que se evitem negócios 
simulados e Mais facilmente se siga 
o rasto ao dinheiro. As imobiliárias 
também terão de detalhar os arren-
damentos de elevado valor. 

As medidas constam das propos-
tas de lei que transpõem as regras eu-
ropeias de prevenção do branquea-
mento de capitais e do financiamen-
to do terrorismo, um extenso pacote 
legislativo que já chegou ao Parla-
mento, para discussão e aprovação. 

À luz das propostas em cima da 
mesa, as escrituras públicas (ou ou-
tros documentos que as substituam) 
vão passara terde mencionar o meio 
pelo qual os imóveis sejam pagos e 
tambéni os números de identificação 
dos meios de pagamento usados. 

Por exemplo, se um prédio tbr 
comprado através de cheque, será 
preciso indicaro.seu número e o ban-
co. Se estiver em causa a transferên-
cia bancária, então terão de ser iden-
tificadoso banco e o número da con-
ta, tudo elementos que não constam 
actualmente das escrituras. A pro-
posta dc lei também tala na necessi-
dade dc indicar a moeda usada, no 
caso de pagamentos em dinheiro, 
mas este será um meio limitado por 
via dc uma outra proposta que limi-
ta o dinheiro vivo a 3.( X X) euros. 

Notários também 
não poderão 
fazer contratos 
com sociedades 
que não tenham 
actualizado 
o seu registo 
de beneficiários 
efectivos. 

Fé pública dos notários 
reduz negócios simulados 
As propostas concretizam-se 

através de alterações ao Código do 
Registo Notarial (para as escrituras 
feitas através do Casa Pronta) e do 
Código Notarial, para as restantes si-
tuações, e acabam ixw ter uma dupla 
função: munir o Estado de mais de-
talhes sobre os negócios, e reduzir os 
riscos de negócios simulados, expli-
ca ao Negócios Joaquim Barata Lo-
pes, antigo bastonário dos notários. 

I'Ioje em dia, durante uma escri-
tura, o notário não toma conheci-
mento nem se pronuncia sobre os  

meios de pagamento, havendo até 
casos em que o vendedor declara 
que recebe o dinheiro quando, mais 
tarde, se verifica que ele não foi pago, 
tudo se resumindo a um negócio si-
mulado. 

À luz desta proposta de alteração, 
"o notáriO passa a certificar queo pa-
gamento foi feitodedeterminada for-
ma", isto é, "não apenas diz como é 
que o pagamento é feito, corno certi-
fica que verificou que as quantias fo-
ram efectivamente recebidas". Por 
isso, para Joaquim Barata Lopes, a 
proposta do Governo é bem-vinda e 
"uma evolução natural, até à luz do  

que vem sendo feito lá fora, nomea-
damente em Espanha". 

Arrendamentos acima de 
2.500 euros abrangidos 
Um gesto análogo é pedido aos 

agentes inu >bit iários. O sector já está 
obrigado ao envio semest ral de uma 
relação dos negócios intermediados, 
indicando os meios de pagamento, 
mas agora pede-se ao sector que i n-
digite também "os números das con-
tas de pagamento utilizadas" e, mais 
do que isso, estende-se a obrigação 
de reporte aos arrendamentos acima 
de 2.5Q0 euros/mês. 
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Miguel Baltazar 

IMOBILIÁRIO 

As alterações 
na calha 

Fisco obrigado 
a ceder dados ao 
Ministério Público 

RI e DCIAP vão aceder a toda a informação fiscal 
para despistarem suspeitas de branqueamento. 
O Fisco, por seu tuim°, terá acesso à nova base 
de dados sobre beneficiários efectivos. 

Luís Unta, presidenteda APE-
MIP (empresas de inediaço imo-
biliália),não vê problemas nas no-
VaS obrigações, mas adverte que os 
agentes imobiliários não têm po-
der sobre os clientes. "As pessoas 
podem recusar-se a dar-nos a in-
formação e nós, legalmente, não 
podemos exigi - la. O notário é a 
única pessoa que tem esse poder." 

Quanto ao alargamento das 
obrigações de comunicaçãc) aos ar-
rcndamentos acima de 2.500 eu-
ros, Luís Lima interpreta-o como 
mais Uma thrina de contro lo s< >bre 
o sector, embora, também aqui. 

66 
Passa a haver uma 
fiscalização do meio 
de pagamento. O 
notário também 
certificará que 
verificou que as 
quantias foram 
efectivamente 
recebidas. É uma 
evolução natural. 
JOAQUIM BARATA LOPES 
Notário, ex-bastonário da Ordem 

Há uma grande 
preocupação 
internacional com a 
lavagem de dinheiro. 
Mais tarde ou mais 
cedo todas as 
transacções 
acabarão por ter 
de ser comunicadas. 
LUÍS LIMA 
Presidente da APEMIP 

99 
sem grande eficácia: "Não estou a 
ver alguém a fazer contratos de ar-
rendamento para fazer lavagem de 
dinheiro." A não ser que se queira 
aproveitar esta lei para reforçara 
in forinação do Fisco, arrisca. 

Este aperto de regras, que se-
gi,ie uma tendência internacional 
que reflecte a prweupação cres-
cente com fenómenos relaciona-
doscom a criminalidadeeconómi-
co-financeira, vai acabarpor se ge-
[ lera i zar, antecipa Luís Lima, para 
quem "mais tarde ou mais cedo to-
das as transacções acabarão por 
ter de ser comunicadas".  ■  

Notários, conservadores e agentes 
imobiliários enfrentam novas 
obrigações no âmbito da transpo-
sição da directiva de prevenção do 
branqueamento de capitais. Negó-
cios terão de ser mais detalhados. 

CÓDIGO DO NOTARIADO 
.É proposta uma alteração ao artigo 
47.0  do Código do Notariado, para 
se prever que as escrituras públicas 
(e outros meios) devem passar a 
conter também o meio de pagamen-
to usado nos negócios escriturados. 
Em concreto, e consoante o caso, te-
rão de ser inscritos a moeda usada 
(caso se trate de pagamentos em di-
nheiro), o número do cheque e a en-
tidade sacada e/ou os números das 
contas bancárias dos compradores 
e vendedores. Os notários também 
devem recusar praticar actos nota-
riais sempre que as partes não te-
nham cumprido as suas obrigações 
declarativas no âmbito do Registo 
Central do Beneficiário Efectivo. 

REGISTO PREDIAL 
De forma análoga, e para as com-
pras de casas que são feitas atra-
vés do Casa Pronta, é também 
proposta uma alteração ao artigo 
44.0  do Código do Registo Predial, 
para se prever que, dos actos no-
tariais devem constar exactamen-
te a mesma informação: a moeda 
usada (caso se trate de pagamen-
tos em dinheiro), o número do 
cheque e a entidade sacada e/ou 
os números das contas bancárias 
dos compradores e vendedores 
nos negócios imobiliários. 

IMOBILIÁRIAS 
As entidades que exerçam activida-
des imobiliárias passam a ter de co-
municar ao seu regulador sectorial, 
o Instituto dos Mercados Públicos do 
Imobiliário e da Construção (imPIC), 
não só os negócios que intermedia-
ram e os respectivos meios de paga-
mento (obrigação que já existia, por 
via do regulamento do sector), mas 
também os números das contas de 
pagamento utilizadas (o que é novo). 
A proposta de lei obriga a que estas 
comunicações passem a abranger 
igualmente os arrendamentos de va-
lor superior a 2.500 euros. •  

O Ministério Público (MP) e a 
Unidade de Informação Finan-
ceira (UIF, a funcionar junto da 
Polícia Judiciária) vão passar a 
ter acesso a toda e qualquer in-
formação fiscal e aduaneira que 
se revele necessária para inves-
tigarem operações suspeitas de 
branqueamento de capitais ou 
de financiamento do terrorismo. 
A medidaconsta da transposição 
da directiva aprovada recente-
mente pelo Governo, onde se 
procede a um reforço dos pode-
res destas entidades, 

Actualmente, sempre que re-
cebem a cOmtinicaçãodeopera-
çõessuspeibas,i)or parte dos ban-
cos ou de qualqueroutra entida-
de que está obrigada a aplicar a 
lei de prevenção de branquea-
mento de capitais, a U1 F e o 
DCIAP (unidade do MP) já po-
dem dispor, em tempo útil, de 
"informação financeira, adminis-
trativa, judicial e policial". O ac-
tual normativo, que transpõe a 
quarta di rectiva de prevenção do 
branqueamento e o financia-
mento do terrorismo, vai, contu-
do, mais longe no tipo de dados e 
nas circunstâncias em que elas 
podem ser solicitadas pelas au-
toridades de investigação. 

Desde logo, os investigado-
res poderão passar também a 
aceder a i n formação comercial, 
societária e registrai e ainda de 
"qualquer intbrmação de natu-
reza fiscal e aduaneira", tudo isto 
"eia temp<> útil". Em paralelo, as 
entidades obrigadas, como as 
instituições financeiras, ou as 
imobiliárias, vão terde dispon - 
bilizar toda a informação que 
têm sobre casos >tencialmen-
te suspei tos,quera denúncia te-
nha sido originada por si (atra-
vés dos deveres de comunica-
ção) quer não tenham tido inter-
venção no processo. 

Ao Negócios, fonte oficial do  

M Mistério da Justka expl ie2 qUe 

o alargamento às bases de dados 
do Fisco se deve ao facto de uma 
parte significativa das operações 
suspeitas estarem relacionadas 
com crimes de natureza tributá-
ria -segundo as estatísticas mais 
recentes, cerca de 60% dos ca-
sos. Segundo o Governo, "este 
acesso por parte do DCIAP efec-
tua-se (...) sempre mediante des-
pacho fundamentado". 

Em contrapartida, a Autori-
dade Tributária (AT) passará 
também a ter acesso, sem restri-
ções, ao Registo Central de Be-
neficiários Elèctivos ( RC BE), 
uma megabase de dados que es-
tará centralizada no Instituto 
Nacional de Registos e Notaria-
do, contendo informação sobre 
as pessoas sinfndaresque detêm 
a propriedade ou o controlo de 
empresas, "trusts", associações, 
cooperativas, fundações e 
"trusts", e que constitui um dos 
elementos centrais das novas re-
gras, já noticiada pelo Negócios. 

O Fisco poderá aceder a esta 
base de dados para assuas averi-
guações, mas também para a me-
lhorar, caso descubra desconfi a'-
midades entre o que vier a ser co-
municado pelas empresas (que 
vão ter de revelar quem são os 
seus beneficiários efectivos) s) e os 
seus registos próprios. 

O acesso da AT não é obriga-
tório à luz da quarta directiva de 
prevenção do branqueamento, 
que agora está a ser transposta, 
mas acabou por ser incluída 
numa emenda ao diploma que 
entretanto tini negociada na se-
quência dos ataques de Paris. 
Portugal aproveita para incluir 
esta possibilidade já, nesta tase. 

As propostas de lei ainda vão 
sersujeitas a discussão no Parla-
mento, pelo que ainda o< )(lerão 
sofrer alterações. • 

ELISABETE MIRANDA 
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EMPRESAS IS e19 

EDP vai subir o dividendo de 18,5 cêntimos para 19 cêntimos 
e  tem 695 milhões de euros para distribuir aos accionistas. 

Preço da OPA à Renováveis 
é justo, segundo Mexia 

Estado exige saber 
como são pagas as casas 
Escrituras terão de indicar como foram feitos os pagamentos. ECONOMIA 10 

STMONCI1/4"  „„„ „" 

FORTE SEGURANÇA 

Pitblindade 

Costa volta 
a desafiar 
Bruxelas 
no défice 
de 2017 
No Programa de Estabilidade 
o Governo prevê uma 
redução do défice estrutural 
de 0,3 pontos, metade do 
recomendado por Bruxelas. 

PRIMEIRA LINHA 4 a 13 e EDITORIAL 

Lava Jato 
arrasta 
portuguesa 
AMAL para 
a falência 
com dívidas 
de 135 
milhões 
EMPRESAS 17 

Analistas já 
fizeram 90 
alterações a 
preços-alvo 
das cotadas 
A Galp foi a empresa com 
maior número de revisões 
em alta. Os CTT e a Nos 
foram as que registaram 
mais cortes da avaliação. 

MERCADOS 24 e 25 
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ALENTEJO 
2020 

Conheça os projetos 
aprovados pelo 
Alentejo 2020 


