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Conferência Internacional de Peritos Avaliadores vai 
realizar-se no dia 18 de fevereiro, em Lisboa.

ANAI debate o novo paradigma 
da avaliação e sustentabilidade

Imobiliário

Conferência Internacional de Peri-
tos Avaliadores vai juntar, no Mu-
seu do Oriente, em Lisboa, no pró-
ximo dia 18 de fevereiro, 200 pro-
fissionais ligados ao setor da avalia-
ção de património, a que se somam 
duas dezenas de parceiros interna-
cionais que representem as institui-
ções mais relevantes da atividade. 

O encontro é organizado pela 
Associação Nacional de Avaliado-
res Imobiliários (ANAI), promovi-
do no âmbito do projeto High Va-
lue – Inovação e Sustentabilidade e 
tem como mote de debate a “Ava-
liação e Sustentabilidade – Um novo 
paradigma”. 

“Os novos desafios para o setor 
da avaliação, as principais altera-
ções introduzidas pelas normas in-
ternacionais de avaliação em maté-
ria de sustentabilidade, a eficiência 
energética e ambiental e o seu refle-
xo na avaliação de ativos, a compo-
nente da sustentabilidade na forma-
ção de valor imobiliário e a norma-
lização da avaliação de máquinas, 
equipamentos e instalações técnicas 

A
industriais (AMEITI) são os gran-
des temas que formam os cinco pai-
néis inseridos no programa,” expli-
ca Ramiro Gomes, presidente da 
ANAI. 

 
Ilustres oradores 
Estão já confirmados oradores 

como Carlos Eduardo Cardoso, do 
Instituto Brasileiro de Avaliações e 
Perícias de Engenharia, José Covas, 
chair do RICS, Nelson Lage, presi-
dente do conselho de administração 
da ADENE, ou Nuno Lacasta, pre-
sidente da Agência Portuguesa do 
Ambiente. João Pratas, presidente 
da Associação Portuguesa de Fun-
dos de Investimento, Pensões e Pa-
trimónios, Bruno Sauer, diretor do 
Green Building Council de Espa-
nha, ou Carla Rodrigues da Mãe, 
diretora do departamento de Super-
visão Prudencial e Autorizações na 
CMVM, também estão entre os 
oradores, cuja lista engloba diver-
sos outros especialistas. 

O setor da avaliação dispõe 
atualmente em Portugal de um le-
que de profissionais altamente qua-
lificados, “em resultado do crescen-
te nível exigido pelo supervisor, pe-
las entidades financeiras e por ou-
tras entidades contratantes que re-
querem compliance com as normas 
internacionais de avaliação”. 
“Também a transposição de nor-

mas europeias para a legislação 
portuguesa, designadamente das 
orientações sobre a concessão e a 
monitorização de empréstimos 
(EBA/GL/2020/06, 29 de maio), im-
plica o conhecimento e o cumpri-
mento de requisitos na atividade de 
avaliação e a conformidade com as 
normas internacionais de avalia-
ção”, acrescenta Ramiro Gomes.  

Assegurar a independência en-
tre o avaliador e o cliente, criar um 
único estatuto de perito avaliador e 
balizar as áreas de formação aptas 

para exercício da atividade (ciências 
da engenharia, área económica e fi-
nanceira e ciências da terra e am-
biente) são igualmente temas de 
grande relevância e que estão na or-
dem do dia.  

A ANAI tem como missão 
apoiar e promover a atividade de 
perito avaliador imobiliário, contri-
buindo para o seu reconhecimento 
na sociedade civil e para o desenvol-
vimento e credibilização da sua ati-
vidade. Neste sentido, o presidente 
da ANAI refere ainda que “face à 
mudança de paradigma” que se tem 
observado no mercado imobiliário 
e à “consequente incerteza que in-
cute nos investidores”, a ANAI 
avançou com o projeto High Value, 
que, como o nome indica, “preten-
de revestir-se de elevado valor para 
a atividade de avaliação imobiliá-
ria, produzindo ferramentas de 
apoio à atividade do avaliador de 
caráter inovador.” 

 
High Value 
O projeto High Value – Inova-

ção e Sustentabilidade (SIAC – 
COMPETE 2020) visa o incremen-
to das competências dos peritos 
avaliadores que atuam no setor da 
avaliação imobiliária, promovendo 
a sua qualificação profissional e a 
diversificação da oferta de serviços 
através da inovação, capacitação e 
progressão na cadeia de valor. 
Orientar para a internacionalização 

é um dos focos do projeto, tendo a 
ANAI reconhecido a necessidade da 
adoção das European Valuation 
Standards (EVS) publicadas pelo 
The European Group of Valuers’ 
Associations (TEGOVA), do qual a 
ANAI é membro efetivo.  

Do mesmo modo, a consolida-
ção do relacionamento com entida-
des internacionais da rede externa 
de parcerias institucionais, de for-
ma a promover a oferta nacional no 
mercado global de avaliação de pa-
trimónio, assume-se como um dos 
fins deste projeto. O objetivo derra-
deiro consiste na produção e difu-
são de conteúdos técnicos e cientí-
ficos na área da avaliação imobiliá-
ria, tendo como outputs quatro ma-
nuais (e-books de acesso livre dis-
poníveis para download no site 
https://high-value.pt/ebooks/) com 
informação relevante em matérias 
atuais, emergentes e de elevado im-
pacto para a qualificação e inova-
ção das atividades de avaliação de 
património. 

A realização da Conferência In-
ternacional, em Portugal, fecha o 
projeto High Value. Promove a re-
flexão coletiva no que diz respeito 
à estratégia de implementação da 
Agenda 2030 e das consequências 
para o setor da avaliação imobiliá-
ria sobre as principais tendências fu-
turas e como posicionar as empre-
sas portuguesas no contexto de 
oferta internacional.

A Conferência Internacional de Peritos Avaliadores tem início às 8h30 
e termina às 18h30, no dia 18 de fevereiro. O evento decorre no 
Museu do Oriente, em Lisboa, sob o tema “Avaliação e Sustentabili-
dade – Um novo paradigma”.

NO MUSEU DO ORIENTE, A PARTIR DAS 8H30

“A transposição de normas 
europeias para a legislação 
portuguesa implica o 
conhecimento e cumprimento 
de requisitos na atividade de 
avaliação e a conformidade 
com as normas 
internacionais.

RAMIRO GOMES,   
presidente da ANAI
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A SAD do Benfica tem um novo 
conselho de administração para 
acomodar o pedido do acionista  
José António dos Santos, o em-
presário conhecido como “rei 
dos frangos”. A mudança está a 
ser acompanhada pela Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliá-
rios (CMVM), que já pediu mais 
informações à SAD. 

“No âmbito das suas compe-
tências de supervisão, a CMVM 
acompanha e monitoriza a evolu-
ção da estrutura acionista das so-
ciedades cotadas, procurando as-
segurar a transparência das parti-
cipações qualificadas”, diz o super-

visor ao Negócios. “Têm vindo a 
ser solicitadas e divulgadas ao mer-
cado informações sobre a evolu-
ção das participações qualificadas 
no capital da Benfica SAD”. 

O novo conselho de adminis-
tração passa a contar com nove 
elementos em vez dos anteriores 
seis, uma solução encontrada em 
assembleia-geral para cumprir a 
lei da paridade de género e, simul-
taneamente, acomodar a nomea-
ção de um administrador pelo 
acionista, que detém 16,38% do 
capital e está a negociar a venda da 
participação ao norte-americano 
John Textor. 

O Negócios sabe que o pedi-
do gerou desconforto dentro da 
administração e entre os acionis-
tas com participações mais pe-
quenas. Estará ainda em estudo 
uma possível alteração ao mode-
lo de “governance”. 

“A realização de assembleias 
gerais e, em particular, a tomada 
de decisões sobre as deliberações 
que no seu contexto venham a ser 
tomadas pelos acionistas, são tam-
bém objeto de acompanhamento, 
de forma a garantir a difusão pelos 
investidores da informação rele-
vante”, acrescentou a CMVM.  

LMF E PC

ELEVADOR
Diana Ramos 
dianaramos@negocios.pt

A tecnológica superou as ex-
petativas dos analistas e viu os 
resultados crescerem  34% 
para 39 mil milhões. A empre-
sa beneficiou do bom desem-
penho da sua área de cloud, 
cujas receitas aumentaram 
32% em termos homólogos. 
Além disso, nos últimos dois 
anos, a Google tem beneficia-
do do teletrabalho e do ensino 
à distância já que mais empre-
sas e governos recorrem a pla-
taformas por si fornecidas.   

SATYA NADELLA 
CEO da Microsoft

Foram conhecidos detalhes da 
queixa apresentada pelo ex-
-banqueiro à ONU: “condições 
horrendas” na prisão e  “tenta-
tivas de extorsão de outros pri-
sioneiros” figuram no rol. É 
certo que Rendeiro conta com 
quase 70 anos e está visivel-
mente mais debilitado, mas foi 
o próprio a recusar, logo na pri-
meira audiência em tribunal, o 
regresso a Portugal. Foi Ren-
deiro quem escolheu a África 
do Sul para se instalar, sabia os 
riscos que corria.   

SA LUÍS AFONSO

AÇÕESBREVES

DELOITTE 
COIMA POR 
FALHAS NA PT

A Deloitte foi multada em 
cem mil euros, pela Comis-
são do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM), por 
falhas na auditoria às con-
tas da antiga PT referentes 
a 2013. A decisão foi anun-
ciada esta quarta-feira e 
será alvo de contestação 
judicial pela auditora.  

AGRICULTURA 
ATIVIDADE ESTÁ 
“COMPROMETIDA” 

A Confederação dos Agri-
cultores de Portugal 
(CAP) alertou que, face à 
seca, toda a atividade de in-
verno está comprometida, 
destacando que a pecuária 
está a entrar em situação 
de “gravidade extrema”, 
pedindo a intervenção do 
Governo.  

AVIAÇÃO 
BOEING REGISTA 
PREJUÍZOS 

A fabricante aeronáutica 
norte-americana Boeing fe-
chou 2021 com um prejuí-
zo de 4.290 milhões de dó-
lares (3.800 milhões de eu-
ros), recuperando mais de 
60% face a 2020, impulsio-
nada pela retoma da opera-
ção dos 737 MAX e pela 
evolução do mercado.  

O clube encarnado alargou o conselho de administração para acomodar pedido do “rei dos frangos”.

CMVM questiona Benfica 
sobre novo administrador

Vitor Chi
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