FICHA DE PROJETO
Designação do projeto | HIGHT VALUE - INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-046934

Objetivo principal | O projeto Hight Value - Inovação e Sustentabilidade visa o incremento das
competências empresariais das PME que atuam no setor da avaliação do património,
promovendo a qualificação e a diversificação da oferta de serviços através da inovação e
progressão na cadeia de valor.

Região de intervenção | NORTE E CENTRO
Entidade beneficiária | ANAI– ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AVALIADORES IMOBILIÁRIOS
Data de aprovação | 23-06-2020
Data de início | 01-09-2020
Data de conclusão | 03-03-2022
Investimento elegível | 271.751,91 €
Apoio financeiro da União Europeia | 230.989,12 € [FEDER]

OBJETIVOS

1. Incremento das competências empresariais do setor da avaliação de património em
Portugal, que permita atuar nos fatores críticos de competitividade identificados
(Investimento, Internacionalização, Sustentabilidade, Especialização).
2. Criação de um ambiente favorável ao surgimento de atividades de maior valor
acrescentado, através do aprofundamento e especialização certificada nas diferentes
vertentes que integram a avaliação de património.

3. Promover a competitividade das empresas e do setor, tirando partido das tendências de
crescimento das fileiras onde se enquadra e do potencial de internacionalização que
resulta do elevado reconhecimento da qualidade dos serviços prestados.

ATIVIDADES
ATIVIDADE 1 – Normas Europeias de Avaliação
Esta atividade prevê a tradução integral e certificada do documento para Português,
complementada com uma análise precisa e esclarecedora, na forma de anotações técnicas.

ATIVIDADE 2 - Roadmap para a inovação e qualificação
Trata-se de um programa de capacitação composto pela elaboração de um conjunto de 4
manuais técnicos (E-books) e respetivos worshops de disseminação que visam promover a
qualificação e a inovação nas PME, nas seguintes temáticas: Critérios ambientais na avaliação
do património; Avaliação de Máquinas, Equipamentos, Instalações Técnicas e Industriais;
Normas Internacionais de Avaliação e Mecanismos de financiamento no âmbito da avaliação
de imóveis.

ATIVIDADE 3 - Conferência Internacional de Avaliadores
Esta atividade prevê a realização de uma Conferência em Portugal que reúna as empresas e os
profissionais ligados ao setor da avaliação de património, bem como os parceiros
internacionais que representem as instituições mais relevantes do setor, com o objetivo de
refletir coletivamente sobre a estratégia de desenvolvimento no quadro da Agenda 2030 e
principais tendências futuras, assim como posicionar as empresas portuguesas no contexto de
oferta internacional.

Por fim, serão ainda realizadas duas atividades de natureza transversal ao projeto, as quais
dizem respeito à comunicação e gestão da operação:
•

Comunicação e disseminação de resultados;

•

Gestão do projeto.

RESULTADOS ESPERADOS

No final do projeto deveremos ter alcançado os seguintes resultados práticos:

•

Contribuir para o desenvolvimento e introdução de processos de inovação que permitam
aumentar e diversificar a oferta de serviços qualificados.

•

Criar e Partilhar informação promovendo temas atuais e futuros, relevantes para o setor
a nível nacional e internacional, de forma a aumentar os níveis conhecimento e de
literacia na área da avaliação do património para fins financeiros, fiscais ou económicos

•

Disponibilizar ferramentas agregadoras de toda a informação produzida no âmbito do
projeto, disponibilizando universalmente os outputs produzidos.

