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O PROJETO – High Value  

A atividade de avaliação de património em Portugal enfrenta enormes desafios no futuro próximo, 

exigindo às empresas uma forte aposta na qualificação e na inovação, que lhes permita uma progressão 

na cadeia de valor e ganhos de competitividade, designadamente nos seguintes fatores, Investimento, 

Internacionalização, Sustentabilidade e Especialização. 

O projeto High Value – Inovação e Sustentabilidade, promovido pela ANAI, 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. 

O PROMOTOR 

Em 01 de outubro de 2004 foi fundada a Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários (ANAI), 

doravante designada de ANAI, face à convicção de diversos profissionais de que o sector da avaliação 

imobiliária não se encontrava suficientemente representada e dignificada.  

Com atuação à escala nacional, são representados pela ANAI as empresas (que comprovam que um 

dos sócios reúne as qualificações obrigatórias) e os profissionais liberais (profissional especializado de 

acordo com a CAE) que exercem ou pretendem vir a exercer a atividade de Avaliação do Património, 

habilitados de acordo com a Portaria n.º 788/2004, de 9 de Julho e Lei n.º 153/2015, de 14 de Setembro.  

Volvidos mais de 17 anos desde a sua criação, a missão original que presidiu à criação desta associação 

reveste-se agora de novos desafios e objetivos, por via das profundas alterações socioeconómicas 

entretanto verificadas em contexto nacional, e das imposições legais que, com grande acuidade, cada 

vez mais regulam e responsabilizam este setor profissional.  

O setor imobiliário, em especial o da Avaliação de Património, tem apresentado uma grande dinâmica, 

com expressão para a própria valorização do tecido económico português. É na sequência deste 

dinamismo que o setor da Avaliação do Património, como parte integrante da atividade económica, se 

depara com um alargamento e uma diversificação da sua área de atuação.  
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Atualmente, para além das finalidades da avaliação serem diversas (estudo económico e financeiro de 

projetos ou financiamento ao crédito; candidaturas a projetos financiados; a partilha de heranças; 

compra ou venda dos mesmos; justa indemnização; registos como base para impostos; definição de 

prémios de seguro; justo valor de arrendamento) a dimensão da avaliação estende-se a todo o tipo de 

património, incorporando bens imobiliários e mobiliários.  

De forma simplificada, o conceito de bens imobiliários contempla propriedades urbanas, rústicas, 

industriais, agrícolas e florestais enquanto que os bens mobiliários incluem as máquinas, os 

equipamentos, as instalações técnicas especiais instalações industriais, ou qualquer elemento que à luz 

do SNC, seja reconhecido como ativo importante a ser mensurável.  

Não obstante a dinâmica do setor tenha sido refletida na alteração estatutária recente, a missão da ANAI 

continua alicerçada nos seguintes pilares:  

i) A afirmação da identidade da atividade de avaliação imobiliária e dos Peritos Avaliadores, 

através da representação e defesa dos interesses dos associados, por via do estabelecimento 

e manutenção de uma relação estreita e responsável com instituições e organismos 

correlacionados com a área de especialidade da avaliação do Património. 

ii) Colaborar com entidades competentes nacionais e internacionais congéneres ou com 

relevância para a respetiva atividade de forma a fomentar a criação e implementação das 

medidas adequadas ao bom funcionamento da atividade de Avaliação do Património, a fim 

de garantir uma resposta eficaz às necessidades das empresas e profissionais do setor. 

Trata-se de um setor altamente regulado, que exige uma grande responsabilidade 

associativa no sentido de salvaguardar o cumprimento de procedimentos e práticas 

internacionais em processos de elevada complexidade.  

Atendendo a este quadro de exigências, em maio de 2019 a ANAI concluiu o processo de adesão ao 

TEGOVA - European Group of Valuers Associations, visando (1) assegurar a representação do setor 

profissional Português da Avaliação do Património junto de organismos reguladores internacionais, (2) 

garantir a adequação e promoção da convergência e a coerência das práticas de Avaliação em contexto 

nacional com as Normas definidas à escala internacional e (3) contribuir para a interação das empresas 

e dos Peritos Avaliadores em toda a EU. 
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FICHA TÉCNICA 

• Designação do projeto | High Value - Inovação e Sustentabilidade  

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

• Objetivo principal | O projeto High 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, CENTRO E ALENTEJO  

• Entidade beneficiária | ANAI - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AVALIADORES 

IMOBILIÁRIOS  

• Data de aprovação | 2020/06/23  

• Data de início | 2020/09/01  

• Data de conclusão | 2023/03/03  

• Investimento elegível | 271.751,91 Euros  

• Apoio financeiro da União Europeia | 230.989,12 Euros (FEDER) 

Resultados Esperados  

A estratégia subjacente à construção do projeto preconiza o alcance de resultados quantificáveis e 

passíveis de medição no pós-projeto, perspetivando um elevado impacto nas empresas do setor, e em 

particular dos associados da ANAI, considerando que estas são as principais beneficiárias dos outputs 

produzidos, fruto das ações de disseminação e comunicação a realizar no decorrer das atividades. Como 

indicador de resultado, espera-se que o projeto permita beneficiar com o seu alcance 160 empresas do 

setor, despoletando em 50% a motivação para introduzir processos de inovação das suas empresas. Por 

outro lado, é expetável atingir uma elevada percentagem de PME (75% das inquiridas) que consideram 

úteis as ferramentas e outputs produzidos no âmbito do projeto. 
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OBJETIVOS DO PROJETO 

• Objetivo Nº1 – Disponibilizar informação atualizada, sistematizada e circunstanciada acerca 

das Normas Europeias de Avaliação produzidas pelo TEGoVA, como ferramenta fundamental 

e imprescindível para os processos de avaliação de património;  

• Objetivo Nº2 – Construir e difundir um conjunto de Manuais, contendo informação relevante 

em matérias emergentes e de elevado impacto para a qualificação e inovação das atividades de 

avaliação de património, designadamente nas questões ambientais e avaliação de bens móveis 

(Máquinas, Equipamentos, Instalações Técnicas e Industriais); 

• Objetivo Nº3 – Orientar as empresas e os profissionais para a realização de atividades 

diferenciadores e de maior valor acrescentado, elevando o conhecimento em novas áreas que 

lhes permita uma maior especialização;  

• Objetivo Nº4 – Desenvolver um programa de capacitação com vista a aumentar as 

competências empresariais em novas áreas de atuação e reduzir eventuais assimetrias de 

informação e conhecimento;  

• Objetivo Nº5 – Estimular a partilha de conhecimento, de práticas e experiências, assim como 

a reflexão coletiva em torno de questões estratégicas do setor, estimulando atitudes de 

cooperação e coopetição entre as empresas;  

• Objetivo Nº6 – Consolidar o relacionamento com entidades internacionais da rede externa de 

parcerias institucionais, de forma a promover a oferta nacional no mercado global da avaliação 

do património.  
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ATIVIDADES DO PROJETO 

• Atividade Nº1 - European Valuation Standards – Guia Interpretativo 

As Normas Europeias de Avaliação são produzidas pelo TEGoVA e constituem um normativo de 

avaliação de imóveis, reconhecido internacionalmente e assumido pelo setor em Portugal, representado 

pela ANAI na qualidade de membro efetivo. Estas normas são frequentemente revistas e 

disponibilizadas pelos 38 países aderentes, estando prevista a edição de uma nova versão no ano 2020. 

Esta atividade prevê a elaboração de um Guia Interpretativo das EVS com o objetivo de clarificar e 

esclarecer a sua aplicabilidade no contexto nacional. 

• Atividade Nº2 - 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/webinares de disseminação que visam promover a 

qualificação e a inovação nas PME, nas seguintes temáticas:  

− Critérios ambientais na avaliação do património 

A atualidade da temática e a sua relevância no futuro quadro de atuação ao nível das cadeias de valor, 

justifica a produção de informação específica, no sentido de sensibilizar os agentes para a necessidade 

de incorporar estes critérios nos procedimentos a ter em consideração na avaliação. 

− Avaliação de Máquinas, Equipamentos, Instalações Técnicas e Industriais 

Esta área foi recentemente englobada no âmbito da avaliação do património, existindo ainda muitas 

lacunas de conhecimento de normas, procedimentos e boas práticas de avaliação  

− Normas Internacionais de Avaliação 

Pretende sistematizar a informação mais relevante compreendida nas Normas Internacionais, através 

de um overview transversal às várias dimensões da avaliação de património ao nível internacional, o 

que irá promover a consolidação do setor em Portugal e facilitar a internacionalização do setor  
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− Impacto do financiamento no valor de um projeto de investimento imobiliário 

Esta é uma área onde se verificam lacunas de informação com elevado impacto na atribuição do valor 

justo às propriedades sujeitas a avaliação (urbanas, rústicas e industriais), que têm constituído uma 

fragilidade no contexto da economia local, regional e nacional.  

• Atividade Nº3 - 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.  

• Atividade Nº4 - Comunicação e disseminação de resultados  

No âmbito desta atividade serão realizados os investimentos necessários para assegurar a 

disponibilização livre e universal de todos os bens e serviços produzidos no âmbito do projeto, assim 

como disseminar os resultados alcançados.  

• Atividade Nº 5 - Gestão do Projeto  

Por último, esta atividade preconiza as atividades associadas à gestão e acompanhamento do projeto, 

asseguradas por quadros internos da ANAI e ainda por um Técnico Oficial de Contas para a certificação 

das Declarações de Despesa do projeto.   
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mbjgATIVIDADE A PATROCINAR  

18 de Fevereiro de 2022 – Museu do Oriente, Lisboa 
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PORQUE PATROCINAR? 

CONFERÊNCIA EM NÚMEROS: 

• 200 participantes 

• 21 oradores especialistas do sector 

• 9 horas de transmissão de conhecimento 

• 6 especialistas internacionais 

• 5 painéis de debate 

• 5 meses de promoções nas redes sociais, newsletters, emails marketings 

• Inúmeras entrevistas, reportagens e notícias nos meios de comunicação social 

 

QUAIS OS BENEFICIOS PARA O PATROCINADOR? 

Sugestão: 

• Aumentar a visibilidade e notoriedade da sua empresa; 

• Aumento da presença da sua empresa em redes sociais, sites e outros locais digitais e físicos 

que permitem aumentar a sua visibilidade (como um todo e por avaliadores); 

• Contacto com publico do mercado nacional e internacional; 

• Reforço da reputação da sua organização a nível nacional e internacional; 

• Projeção da sua imagem e reconhecimento social interno e externo; 

• Demonstração do know-how e associação do mesmo aos temas retratados no decorrer da 

conferência; 
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• Integração numa rede alargada de entidades empresariais e profissionais individuais, com 

relevância para o seu setor de atividade em concreto; 

• Expansão dos seus contactos; 

• Associação do nome da sua empresa à disponibilização de informação exclusiva e crucial para 

a atividade e tema em questão; 

• Posicionamento. 

 

RESPONSABILIDADES DOS PATROCINADORES 

• Garantir a entrega atempada, e em conformidade com o acordado com a organização, dos bens 

e equipamentos; 

 

• Garantir a existência de seguros para os bens/equipamentos cedidos. 

 

• O dia das montagens está definido como sendo o 17 de fevereiro, neste sentido o patrocinador 

tem de garantir que ter um elemento da sua equipa a realizar a montagem do seu espaço. 
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TIPOLOGIAS DE PATROCÍNIOS 

Diamond 

Gold  

Silver 

Bronze 
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QUE CONTRAPARTIDAS PARA OS PATROCINADORES?  

TIPOLOGIAS DE PATROCÍNIOS 

• Patrocinadores Diamond: 5000€ 

Inclui: - Participação na Conferência (sujeito ao fecho do programa). 

- Logotipo em todos os materiais produzidos no âmbito da Conferência 

 - Colocação de 1 roll up no palco 

 - Colocação de rol up, cartaz, instalações, entre outros nos espaços do Museu 

do Oriente que estão reservados para a Conferência Internacional 

 - Espaço para expositor de 9x9m (cedência de mesa e cadeira) 

 - Promoção nas redes sociais do projeto com uma imagem específica de 

patrocinador 

 - Possibilidade de incluir merchandising junto da assistência (sacos, 

brochuras, canetas, blocos, etc…) 

• Patrocinadores Gold: 3000€ 

Inclui: - Logotipo em todos os materiais produzidos no âmbito da Conferência 

 - Colocação de 1 roll up no palco 

 - Colocação de rol up, cartaz, instalação nos espaços do Museu do Oriente que 

estão reservados para a Conferência Internacional 

 - Espaço para expositor de 6x6m (cedência de mesa e cadeira) 

 - Promoção nas redes sociais do projeto com uma imagem específica de 

patrocinador 
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• Patrocinadores Silver: de 1000.00 €  

Inclui: - Logotipo em todos os materiais produzidos no âmbito da Conferência 

 - Espaço para expositor de 6x6m (cedência de mesa e cadeira) 

 - Promoção nas redes sociais do projeto com uma imagem específica de 

patrocinador 

 

• Patrocinadores Bronze: de 500.00 €  

Inclui: - Logotipo em todos os materiais produzidos no âmbito da Conferência 

 - Espaço para expositor de 3x3m (cedência de mesa e cadeira) 

  

 

CONTACTOS: 

Filipa Prenda — Diretora de Comunicação  

filipaprenda@chconsulting.pt 

Tlm: (+351) 924 139 483 

Tel: (+351) 213 866 226 

  

mailto:filipaprenda@chconsulting.pt
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