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1. Competências e atualização de conhecimentos

❖ A CMVM É A AUTORIDADE NACIONAL COMPETENTE PARA PROCEDER AO
RECONHECIMENTO DAS QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS DOS PERITOS
AVALIADORES DE IMÓVEIS (PAI)

• Portaria n.º 81/2012, de 29 de março

❖ O ACESSO E O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE PAI SÃO REGULADOS POR LEI

• Lei n.º 153/2015, de 14 de setembro (LPAI), que regula o acesso e o
exercício da atividade dos peritos avaliadores de imóveis que prestem
serviços a entidades do sistema financeiro nacional

❖ OS PAI QUE ATUAM NO ÂMBITO DA LPAI ESTÃO SUJEITOS A DEVERES DE REPORTE

• Regulamento da CMVM n.º 1/2017

Enquadramento

A atividade de avaliação de imóveis não é um serviço ou atividade de investimento

18.02.2022
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1. Competências e atualização de conhecimentos

As competências e qualificação para o acesso à atividade de PAI que prestam serviços a entidades do sistema financeiro nacional
encontram-se reguladas no artigo 5.º da LPAI.

❑ QUALIFICAÇÃO ACADÉMICA

➢ LICENCIATURA, PÓS-GRADUAÇÃO OU MESTRADO ADEQUADOS À AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

• Para interpretação da norma são considerados adequados à avaliação de imóveis os cursos que abranjam alguma das áreas de
conhecimento identificadas no artigo 5.º/3: i) Princípios da Teoria Económica; ii) Princípios de Finanças Empresariais; iii) Funcionamento
dos Mercados Financeiros; iv) Construção; v) Energia, Ambiente e Proteção dos Recursos; vi) Planeamento Urbanístico Ordenamento do
Território; vii) Gestão e Operações Imobiliárias; viii) Ética na Atividade Financeira.

➢ CONHECIMENTO APROFUNDADO, QUE PRESSUPÕE UM MÍNIMO DE 45 ECTS, NAS SEGUINTES ÁREAS DE CONHECIMENTO:

i) Análise de projetos de investimento;

ii) Métodos de Avaliação de Imóveis;

iii) Contabilidade e Fiscalidade do Imobiliário;

iv) Instrumentos Financeiros de Investimento no Imobiliário;

v) Direito Aplicável ao Imobiliário e ao Investimento no Imobiliário

A qualificação académica dos PAI que atuam para o sistema financeiro nacional 

18.02.2022
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1. Competências e atualização de conhecimentos

❑ EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

➢ PRÁTICA PROFISSIONAL DIVERSA COM DURAÇÃO E NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE QUE ESTEJAM EM CONSONÂNCIA COM AS
CARACTERÍSTICAS E A COMPLEXIDADE DA ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.

• PRÁTICA PROFISSIONAL DIVERSA: Não existe a obrigatoriedade legal de experiência na atividade de avaliação de imóveis, mas esta não
poderá ser dissociada do setor imobiliário atendendo a que este setor tem especificidades próprias e concretas que não se assemelham a
outro setor de atividade económica pois importa que exista conhecimento sobre imóveis e as suas características, o seu potencial de geração
de valor, o ciclo próprio do mercado imobiliário, e o mercado onde o imóvel se insere com as suas especificidades.

• DURAÇÃO: um ano por se considerar que é o período mínimo para a aquisição de conhecimento sobre o mercado imobiliário e as suas
especificidades.

• NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE: Os níveis de responsabilidade estão diretamente ligados à duração e à complexidade do processo de
avaliação.

• CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO: Conhecimento do que é um imóvel e das suas particularidades (localização, construção,
estado de conservação, patologias, etc.) e do seu potencial de geração de valor, do momento do mercado imobiliário em que a avaliação esteja
a ser concretizada e da sua influência no valor de avaliação.

• COMPLEXIDADE DA ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO: Conhecimento dos ativos imobiliários subjacentes à avaliação, da aplicação dos métodos de
avaliação imobiliária e do impacto que os pressupostos subjacentes ao processo de avaliação têm no valor do imóvel de forma prática ou
teórica (nomeadamente conseguida através de formação específica).

A experiência profissional dos PAI que atuam para o sistema financeiro nacional 

18.02.2022
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1. Competências e atualização de conhecimentos

A integridade dos comportamentos dos PAI – todos os que direta ou indiretamente possam implicar com a qualidade e credibilidade do
produto do seu trabalho, i.e. os relatórios de avaliação imobiliária (RAI) – é uma condição absoluta do exercício e da credibilização da
profissão.

Nessa medida, a qualidade da avaliação e do RAI, enquanto concretização material do seu trabalho, passa intrinsecamente pelos PAI
possuírem: uma qualificação académica /profissional adequada à avaliação de imóveis; competência profissional que permita
conhecimento do tipo de ativo, do mercado onde se insere e do quadro regulatório aplicável (legislação aplicável, normas técnicas e códigos
de práticas) e; por procurarem o desenvolvimento profissional contínuo: identificação de necessidades de formação, desenvolvimento de
competências e de atualização de conhecimentos.

❑ Garantem a confiança do mercado, bem como o seu funcionamento adequado

❑ Permitem uma atitude exigente e crítica no desempenho da atividade: (v.g. asseguram que a entidade do sistema financeiro nacional é
informada de todos os fatores que podem afetar materialmente a avaliação, como a inclusão no RAI de comentários sobre quaisquer questões
que influenciem a certeza da avaliação, bem como informação sobre os métodos de avaliação, pressupostos assumidos e resultados que
permitam a sua validação);

❑ Permitem a responsabilização plena pelo conteúdo do relatório de avaliação: nos termos do artigo 16.º da LPAI “Os peritos avaliadores de
imóveis são responsáveis pelos danos causados à entidade contratante, aos acionistas ou participantes de organismos de investimento
coletivo, aos clientes bancários, aos tomadores de seguros, segurados e beneficiários de contratos de seguro e aos associados, participantes e
beneficiários de fundos de pensões decorrentes de erros ou omissões, constantes dos relatórios de avaliação, que lhes sejam imputáveis”.

Competências profissionais dos PAI enquanto pilar ético no exercício da atividade 

18.02.2022
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1. Competências e atualização de conhecimentos
Alguns tópicos para reflexão

❑ Dificuldades de concretização pela Administração das indeterminações conceituais (vide artigo 5.º) – verdadeira 
discricionariedade administrativa?

Remetem a Administração para juízos de valor da sua própria responsabilidade tendo-se vindo a defender na doutrina que
juízos sobre aptidões pessoais ou avaliações técnicas com base em formulações genéricas como “Prática profissional diversa
com duração e níveis de responsabilidade que estejam em consonância com as características e a complexidade da atividade
de avaliação de imóveis” (artigo 5.º /3/c) conferem verdadeiramente discricionariedade (em sentido lato) à Administração.

❑ Obrigatoriedade legal de n.º de  horas de formação especializada? 

Pese embora a importância da formação contínua e especializada na qualidade da avaliação e nas competências dos PAI, é 
desejável a sua previsão legal no âmbito do acesso e exercício da atividade dos PAI que atual para o sistema financeiro? 

18.02.2022



2. A supervisão da atividade
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Qualificação 
dos PAI 

Relatórios de 
Avaliação com 

maior 
qualidade

Preços mais 
transparentes e 

menores 
problemas de 

seleção 
adversa 

(assimetria de 
informação)

Desenvolvimento
do Mercado 
Imobiliário

2. A supervisão da atividade
Atividade dos PAI – Principais desafios

18.02.2022
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CUSTO DO CAPITAL 

TAXAS DE AMORTIZAÇÃO E 
ENCARGOS

RENDAS EFETIVAS E RENDAS 
POTENCIAIS

INFORMAÇÃO SOBRE 
TRANSAÇÕES DE IMÓVEIS 

INFORMAÇÃO SOBRE CUSTOS 
DE CONSTRUÇÃO 

MAIS INFORMAÇÃO 
TRATADA/BASE DE 

DADOS

RAI com mais qualidade:
❑ Fundamentais mais precisos

❑ Algoritmos melhor construídos

❑ Maior consistência entre RAI produzidos
por diferentes PAI

❑ Informação mais transparente e
simétrica

2. A supervisão da atividade
Atividade dos PAI – Os desafios ao nível da informação

18.02.2022
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• Consistência metodológica das avaliações realizadas consecutivamente por diferentes avaliadores

• Consistência dos drivers, nomeadamente das taxas de atualização, dos custos e encargos, das receitas e custos dos projetos de desenvolvimento,

das rendas potenciais e efetivas, entre outros aspetos

• Consistência dos prazos dos algoritmos, incluindo a consistência dos projetos de desenvolvimento

• Consistência dos valores apresentados pelos diferentes PAI para os diferentes imóveis

• Consistência na qualidade dos RAI, nomeadamente ao nível da sua leitura

2. A supervisão da atividade
Atividade dos PAI – As preocupações da CMVM relativamente ao conteúdo dos RAI

18.02.2022

Para reflexão: Quais as alterações a efetuar nos requisitos relacionados com as qualificações profissionais e a formação

contínua dos PAI para dar resposta a estas preocupações?
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• Análises de mercado inadequadas

• Dados insuficientes sobre condições de mercado e as tendências que afetam o valor dos imóveis

• Avaliações sucessivas que utilizam diferentes metodologias, causando confusão

• Relutância em interagir com o cliente por medo de violar a sua independência face ao cliente

• Não reconhecer ou apreciar as necessidades dos cliente

• Clientes insatisfeitos e prestadores de serviços frustrados

2. A supervisão da atividade
Atividade dos PAI – As preocupações da CMVM que impactam a atuação dos PAI

18.02.2022

Para reflexão: Quais as alterações a efetuar nos requisitos relacionados com as qualificações profissionais e a formação

contínua dos PAI para dar resposta a estas preocupações?
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• Próxima década marcada por flexibilidade e conveniência: trabalho flexível e compras online

• Trabalhar em qualquer lugar: uma redefinição do escritório

• Trabalhar em qualquer lugar: viver em qualquer lugar

• ESG e as alterações climáticas: mudanças climáticas atingem o setor imobiliário; os imóveis têm em conta fatores de sustentabilidade

• Inflação e problemas geopolíticos: taxas de juro mais elevadas e possível reajustamento dos preços dos imóveis

• O envelhecimento da população, migrações e desigualdades sociais vão influenciar o valor dos imóveis

2. A supervisão da atividade
Atividade dos PAI – Os desafios que impactam a atuação dos PAI

18.02.2022

Para reflexão: Quais as alterações a efetuar nos requisitos relacionados com as qualificações profissionais e a formação

contínua dos PAI para dar resposta a estes desafios?




