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1487

187

367

110

Fonte: dgaj.justica.gov.pt

Fonte: rics.org/eu

Fonte: web3.cmvm.pt

Fonte: tegova.org

64 + 7MRICS REV + TRV

PAI singular Peritos avaliadores

PAI empresa
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6

56

109

61

46

< 30 anos Entre 30 a 40 anos Entre 40 a 50 anos Entre 50 a 60 anos > 60 anos

Será uma necessidade a curto prazo a aposta na formação e incentivar o desenvolvimento 
de progressão de carreira para a sustentabilidade da profissão de avaliador imobiliário.
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12

24

49

72

50

72

Entre 0 a 2
anos

Entre 3 a 5
anos

Entre 6 a 10
anos

Entre 11 a 15
anos

Entre 16 a 20
anos

+ de 20 anos

Ao relacionarmos esta questão com a anterior, entendemos que é uma profissão em que o 
início da carreira aconteceu no decorrer da sua atividade profissional e não no período 
seguinte ao término do degrau académico que permite o acesso à profissão.
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57%

14%

15%

7%
1%6%

Engenharia

Arquitectura / Urbanismo

Economia / Gestão

Gestão Imobiliária

Geografia / Geologia

Outro

O setor da construção, durante a crise financeira, foi muito afetado, com as empresas de 
construção em dificuldades financeiras e com necessidade de reduzir o número de 
trabalhadores, levou a um aumento da procura pela profissão de avaliador imobiliário.
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56%

22%

13%

4% 2% 4%

Individualmente Perito Externo -
Empresa de AI

Integrado -
Empresa de AI

Integrado -
Empresa

Financeira

Integrado -
Empresa de

Consultadoria

Outro

Estes indicadores tornam-se extremamente relevantes no âmbito da formação contínua 
profissional, obrigando os avaliadores a fazê-lo de uma forma proativa e individual, caso 
não sejam membros de uma instituição internacional como o RICS ou TEGOVA.
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56%

28%

11%
6%

12%

ANAI APAE ASAVAL PAOJ Outra
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5%
5%

90%

RICS

REV ou TRV TEGoVA

Não

O mercado imobiliário encontra-se em constante crescimento e com uma presença cada 
vez maior de entidades internacionais, as quais valorizam as certificações internacionais
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28%

36%

33%

3%

Frequentemente

Algumas vezes

Ocasionalmente

Nunca

Sendo uma profissão em contínuo desenvolvimento e com uma grande abrangência de 
temas técnicos, a formação contínua deve fazer parte da atividade de um avaliador 
imobiliário.
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207

133
114

91
70 68 60 58 57

33
12 4

A maior atividade dos inquiridos é como perito avaliador de imóveis sob a supervisão da 
CMVM e sob regulamentação da Lei nº 153/2015 de 14 de setembro, acrescendo a 
relevância da melhoria contínua do documento.
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34%

19%11%

8%

7%

5%

5%

4%
2%

Crédito - Habitação

Património de Particulares

Judiciais

Processos de expropriação

Património de Fundos de Investimento

Fiscais

Património de Empresas

Crédito - Empresas Imobiliárias

Crédito - Empresas não Imobiliárias

Outro

Contabilísticas

Património de Pensões e Seguradoras

Máquinas e Equipamentos Industriais

Grande exposição ao crédito hipotecário, onde os fees são regra geral mais baixos.
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Formação / experiência necessária  Média 

         Entre 1 e 5 

Património de Particulares 4,74 

Crédito - Habitação 4,65 

Crédito - Empresas Imobiliárias 4,29 

Património de Fundos de Investimento 4,16 

Património de Empresas 4,13 

Crédito - Empresas não Imobiliárias 4,05 

Judiciais 3,91 

Património de Seguradoras e Fundos de Pensões 3,86 

Fiscais 3,77 

Processos de expropriação 3,37 

Máquinas e Equipamentos 2,06 

 

A avaliação de património de particulares, à partida, é que tem menos requisitos de 
regulação ou supervisão, o que pode indicar a dificuldade de cumprir com alguma 
regulação.
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O mercado imobiliário, de forma a ser mais dinâmico e transparente, deveria providenciar 
o potencial acesso a base de dados de transação de forma a ajudar os avaliadores nas suas 
tomadas de decisão de opinião de valor
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0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

RICS TEGOVA IVSC Outros

É a forma de aumentar a transparência, credibilidade e confiança nas avaliações, sendo 
este um mercado cada vez mais global
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Importância do conteúdo nos relatórios de avaliação Média 

          Entre 1 e 5 

Pressupostos/limitações da avaliação 4,72 

Limitações/condicionantes à avaliação 4,65 

Justificação dos valores adotados na avaliação 4,61 

Bases de Avaliação 4,51 

Declaração de não incompatibilidade 4,47 

Documentos apresentados/consultados 4,44 

Diligências/procedimentos do processo de avaliação 4,37 

Justificação das taxas adotadas na avaliação 4,35 

Seguro de responsabilidade civil 4,18 

 

É relevante a incorporação dos referidos conteúdos, bem como a clara e transparente 
justificação dos mesmos.
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87%

13%

Sim

Não
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48%
52%

Sim

Não
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69%

23%

2% 5%

Ao abrigo de uma
associação de

avaliadores

Código próprio da
empresa ou avaliador

Não Outra
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6%

94%

Sim

Não

Estes dados demonstram a necessidade do regulador de uma das principais áreas da 
avaliação imobiliária, aumentar o âmbito e regularidade da sua supervisão.
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Sendo à partida um sinal de enorme profissionalismo, o setor das avaliações imobiliárias é 
uma profissão caracterizada por profissionais com bastante experiência, mas com pouca 
supervisão por parte dos reguladores.

1 / 279
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Como caracteriza a atividade de avaliação imobiliária em 

Portugal?  

Média 

          Entre 1 e 5 

O cliente/entidade contratante não interfere no valor de avaliação 3,38 

Existem regras que são de aplicação universal nas avaliações 

realizadas em Portugal 3,14 

Acesso à atividade está bem definido e regulamentado 2,98 

Atividade profissional regulada 2,93 

Outra 1,64 

 

Este é um tema que preocupa todas as entidades envolvidas e que deve ser combatido de 
forma à opinião de valor do avaliador ser totalmente isenta. O acesso à atividade deve, ser 
mais controlada e exigente, de forma a garantir a qualidade dos seus profissionais.
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0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Honorários praticados não
correspondem à exigência

formativa e à
responsabilidade que os

avaliadores assumem

Ausência de bases de
dados com informação

acerca de valores de
transação

Aunsência de normas de
avaliação comuns

Baixo nivel de regulação e
supervisão

Baixo nível de
formação/conhecimentos
por parte dos avaliadores

A importância dos fees que contemplem a responsabilidade associada à prestação de 
serviços, bem como, o aumento de custos operacionais para ter acesso a mais dados de 
mercado.

33



34



35



36

mailto:miguel.anjos@thekadvisors.com
https://www.linkedin.com/in/miguel-anjos-mrics-86a75a4a/
https://www.linkedin.com/in/miguel-anjos-mrics-86a75a4a/


high-value.pt


