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RESUMO E PALAVRAS-CHAVE/ABSTRACT (EXECUTIVE SUMMARY)  

O escopo do presente trabalho centrou-se numa pesquisa exploratória do corpo 
formativo e regras de conduta ética no exercício da profissão de avaliador imobiliário, 
para perceber a sua importância e desenvolvimento nas instituições internacionais e nos 
países analisados visando encontrar uma plataforma de enquadramento de possíveis 
molduras regulatórias nacionais. Esta pesquisa confidencial foi completada com 
entrevistas e um questionário aos agentes de mercado nacionais para tentar identificar as 
práticas existentes e medir a sensibilidade dos intervenientes ao seu aperfeiçoamento.  

O questionário revelou que, a esmagadora maioria dos inquiridos, encara como 
positiva a auto-regulação da sua actividade, caracterizando o sistema de regulação e 
supervisão nacional na avaliação em Portugal, como: 

- Ineficiente quanto aos procedimentos de monitoring  

- Pouco exigente do ponto de vista técnico;  

- Inexistente em termos de regras para tratamento de fundos de clientes;  

- Disperso na sua regulamentação;  

A crise recente, com conotações imobiliárias, implicou custos que ascenderam a 
20% do PIB em alguns países, forçando auxílios estatais. Sendo o imobiliário um sector 
em crescente internacionalização, concebendo-se mas não se verificando a actuação 
independente e autónoma dos agentes e dado o seu papel fundamental e múltiplas 
interconexões, a Avaliação Imobiliária surge como componente indispensável para 
dirimir o risco. Exige-se, portanto, uma regulação sectorial própria capaz de reduzir 
externalidades negativas e o risco dos beneficiários e dos peritos avaliadores, através da 
clarificação dos alicerces da sua conduta profissional, implementando-os enquanto 
instrumento regulatório fulcral.  

Conclusões principais:  

1) Há justificação, base teórica e necessidade de um regulador europeu imobiliário, 
especialmente na avaliação imobiliária;  
2) A regulação na avaliação imobiliária em Portugal é atomizada e inconsequente, 
demonstrando-se ser possível uniformizá-la e aperfeiçoá-la;  
3) Há uma base sólida e coerente de contributos teóricos para solucionar as regulações 
europeias e nacionais, apenas dependente de uma supervisão especializada, ininterrupta 
e eficaz.  
KeyWords/Palavras-Chave: Avaliação Imobiliária; Avaliador; Regulação; Auto-
Regulação; Ética; Conduta Profissional; 
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 INTRODUÇÃO 

 Como disse Michel Foucault “ (…) Os governos de condutas produzem 

liberdades mas no mesmo gesto implicam limitações, controlos e coerções dispostas de 

forma particular (…).”1 Hodiernamente é pacífico aceitar a ideia de que os mecanismos 

de Regulação e Supervisão não têm conseguido acompanhar a evolução dos vários 

sectores financeiros e não financeiros onde deveriam agir. A busca de um equilíbrio 

entre eficiência e equidade, a satisfação de necessidades dos indivíduos através dos seus 

canais produtivos, e o trade-off entre o crescimento económico e a confiança e 

protecção dos consumidores, permanecem como desafios essenciais da regulação 

económica. As recentes crises originadas nos mercados financeiros provaram a 

debilidade dos sistemas existentes e sublinharam a necessidade de definir regras de 

conduta éticas mais exigentes e sua monitorização reconhecendo a regulação e 

compliance como garantias da transparência e viabilidade do próprio sistema 

económico-social.  

ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 O objectivo essencial do presente estudo consistiu na obtenção de propostas para 

aprimorar a regulação da avaliação imobiliária em Portugal, buscando um corpo 

conceptual que permita definir o seu teor ético mínimo e técnico, lançando as bases de 

discussão da possibilidade ou impossibilidade de criação futura de um modelo de 

regulação e monitorização na avaliação imobiliária com aplicação transversal na União 

Europeia. 

 Após a realização do Questionário aos stakeholders nacionais da avaliação 

imobiliária, elemento essencial do nosso trabalho, realizámos uma análise comparativa 

                                                 
1 Tradução nossa, in Michel Foucault; Vigiar e Punir, Editora Vozes, 2002 
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entre a avaliação imobiliária desenvolvida em três países, a saber, Portugal, Espanha e 

Reino Unido, através da caracterização dos sistemas existentes e do estudo da inserção 

dos peritos perante a sua regulação endógena (auto-regulação) e exógena (regulação de 

mercado), que adiante abordaremos apenas topicamente (iceberg). Com esse, 

pretendemos, mais especificamente, utilizar quer a moldura regulatória espanhola, quer 

o modelo auto-regulatório anglófono, como plataformas comparativas face aos 

resultados da pesquisa efectuada com o fito de detectar fragilidades e criar uma base de 

discussão teórica para aperfeiçoamento da regulação, no sentido mais lato, da actividade 

de avaliação imobiliária em Portugal. 

RAZÕES DA ESCOLHA E RELEVÂNCIA TEÓRICA 

Despertada a consciência colectiva para a insuficiência dos mecanismos de 

regulação e supervisão vigentes, revelando a sua incapacidade de acompanhar a 

evolução de vários sectores financeiros e não financeiros, abriram-se oportunidades para 

reavaliar os padrões profissionais dos peritos independentes da avaliação imobiliária, 

revendo a eventual necessidade de incremento dos seus padrões de independência, a 

adequação ou arcaísmo das técnicas utilizadas, a eficácia dos seus modelos regulatórios 

e permitindo através das suas respostas encontrar novos caminhos para reestruturar e 

aumentar a qualidade das suas avaliações. 

Portugal e Espanha surgiram, enquanto bloco geográfico específico com 

características e práticas próprias, como contraponto perfeito ao Reino Unido no campo 

de estudo diferenciado da Avaliação Imobiliária (os primeiros ilustrativos das regras de 

regulação e supervisão e o último mais assente na auto regulação). 

A actividade de avaliação imobiliária - pela interligação à quase totalidade dos 

sectores da economia (nomeadamente à actividade bancária em que a estabilidade do 
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sector é muitas vezes a estabilidade da economia do próprio país), pelas especificidades 

que têm de ser interiorizadas, percebidas e traduzidas de forma mensurável pelo 

avaliador imobiliário (características intrínsecas do objecto e suas dinâmicas), pela 

necessidade de mecanismos regulatórios de salvaguarda do bem público que os seus 

resultados pelas aludidas interligações implicam e pela consequente segurança 

profissional que ao perito deve ser garantida enquanto ritualização de boas práticas – 

reclama hoje o reconhecimento do seu interesse público. 

PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

Traduz-se, simplificadamente, nas seguintes questões: 

1. Possibilidade de padrões éticos de conduta, regulação e supervisão na área da 

Avaliação Imobiliária adequados a responder às actuais e futuras exigências da 

realidade nacional, com contextos culturais e financeiros diferenciados? Qual a opinião 

dos seus agentes? Como implementar e monitorizar?  

2. Abordagem do enquadramento da actividade de avaliação imobiliária a nível 

internacional, em Espanha e no Reino Unido, analisando a sua validade para o caso 

Português. Que modelo de rigor e transparência na Avaliação Imobiliária com aplicação 

transnacional na União Europeia? O que poderá constituir o mínimo ético para o 

exercício da profissão? 

O objectivo a que o estudo se propõe, em especial, é o de apresentar subsídios 

que auxiliem na resposta ao problema da pesquisa, acima apresentado na forma de 

perguntas chaves, podendo discutir-se se os objectivos propostos serão, especialmente 

face à quase inexistência de obras neste campo da avaliação imobiliária, passíveis de 

serem concretizados durante o tempo-espaço de uma tese de dissertação. Não nos 
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parece. Mas cremos que a presente dissertação, terá pelo menos o mérito de poder 

lançar bases para futuros estudos. 

RESEARCH QUESTIONS 

Tendo em vista dar resposta às questões centrais, acima expostas, a pesquisa 

preocupar-se-á, em concreto, com as seguintes questões secundárias ou 

complementares: 

• Análise exploratória da sensibilidade dos intervenientes do mercado. 

Tentativa de definição de um corpo teórico mínimo para Portugal. Qual 

o seu teor e modelo regulatório?  

• Como se caracteriza a concretização normativa, supervisão e 

monitoring de políticas no âmbito de actuação das autoridades 

reguladoras na avaliação imobiliária internacional, nacional, britânica e 

espanhola? Poderia ser preconizada uma solução transversal na 

avaliação imobiliária? Que padrões mínimos de ética e qualidade 

profissional poderiam ser adoptados?  

SUMÁRIO DE LITERATURA 

 Obras e documentos consultados poderão ser encontrados nas referências 

bibliográficas. 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

O caminho preconizado é o da análise multidisciplinar focada na questão da 

eficiência dos processos de criação, implementação e supervisão normativa, bem como 

nos procedimentos de investigação e controlo dos alvos da sobredita regulação.  
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No que respeita à qualificação da pesquisa, podemos dizer que a seguida nesta 

dissertação, a qualitativa, tem vindo a ser tradicionalmente considerada como pesquisa 

soft, minimizando a sua importância e utilidade face à pesquisa quantitativa, tida por 

hard. Este preconceito mostra-se ultrapassado, tendo a pesquisa qualitativa alcançado a 

sua maioridade com “(…) lugar assegurado como forma viável e promissora de 

trabalhar em ciências sociais”. (Godoy, 1995). 

No que respeita ao tipo de pesquisa, será uma pesquisa exploratória. Pois apesar 

da problemática das falhas regulatórias e da preocupação com a implementação de 

procedimentos de supervisão eficientes ao nível da avaliação imobiliária serem alvo de 

crescente interesse por governos, instituições internacionais e organizações corporativas 

(quer ao nível internacional, quer a nível regional (UE), quer a sub-níveis nacionais), 

parece tratar-se de um tema pouco investigado, mostrando-se pertinente a formulação e 

sistematização de matérias atinentes, bem como a proposição de soluções exploratórias, 

no sistema regulatório da avaliação imobiliária. 

Escolhemos como método de pesquisa a seguir, o de case study ou estudo de 

caso, sendo as unidades de análise seleccionadas para o presente estudo, as instâncias 

internacionais e europeias (standard setters) e as regionais do sistema de avaliação 

imobiliária em Espanha e no Reino Unido, como contributos para a investigação do 

sistema português. A escolha justifica-se desde logo, na nossa perspectiva, pelo facto de 

representarem modelos distintos de regulação, todos informados por missões de matriz 

comum, visando a eficiência, sanidade, credibilidade e estabilidade do mercado da 

avaliação imobiliária e consequentemente a protecção do bem público e salvaguarda do 

consumidor. Julgamos assim estar na esteira do preconizado por Eisenhardt (2001) que 

define o estudo de caso como: “(…) a research Strategy which focuses on 
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understanding the Dynamics present within single settings.”. Para a mesma autora, o 

estudo de caso pode envolver tanto apenas um, como também múltiplos casos, bem 

ainda diversos níveis de análise, combinando-se normalmente métodos de colecta de 

dados como arquivos, entrevistas, questionários e observações. A demonstração tanto 

pode ser qualitativa (palavras) ou quantitativa (números), podendo recorrer-se ao estudo 

do caso com diferentes objectivos: 1) fornecer uma descrição, 2) testar uma teoria, 3) 

gerar uma teoria (Eisenhardt, 2001). Segue-se ainda o douto entendimento da autora no 

tocante à colecta de dados, sendo que a abordagem proposta privilegiará o levantamento 

documental e bibliográfico, prevendo-se também o recurso às técnicas do questionário 

e da entrevista. Em termos de estratégia de análise de dados, privilegiar-se-á a análise 

explicativa, na linha da primeira possibilidade de escopo referida por Eisenhardt (2001) 

e acima explicitada: de fornecer uma descrição (da regulação da avaliação imobiliária 

nos casos em estudo), seguindo daí para a tentativa de dar resposta à problemática 

formulada.  

CONTEXTO EMPÍRICO DA INVESTIGAÇÃO 

 A pesquisa bibliográfica e revisão da literatura auxiliaram a definir e clarificar a 

moldura teórica e conceptual do presente trabalho face à natureza e objectivos 

propostos. A revisão bibliográfica dirigiu-se para o estado da arte actual mas também 

para aspectos metodológicos, no sentido de encontrar os processos de recolha de 

informação mais adequados em cada país. 

 Em campo, participámos em formações versando sobre Conduta Ética e 

Regulação, nomeadamente: com a Royal Institution of Chartered Surveyors, na Ordem 

dos Engenheiros, na ESAI e na Universidade Clássica de Lisboa. A assistência a painéis 

disciplinares e comités sancionatórios não foi possível apesar de requisitado, por 
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questões que se prendiam com a privacidade dos membros, protecção de dados pessoais 

e sigilo. Com a experiência recolhida procurámos identificar futuras linhas de 

investigação a explorar, que se poderão ler adiante nas sugestões futuras sob a forma de 

propostas de desenvolvimento. 

 Efectuámos diversas entrevistas a stakeholders cruciais, elencadas no ANEXO 1 

permitindo aferir da sensibilidade e importância da problemática para os players, 

instituições e informantes especializados auscultados, bem como testar e aperfeiçoar o 

texto do questionário a submeter e o guião das entrevistas a realizar.  

 A escolha das perguntas procurou conjugar a abordagem de assuntos mais 

genéricos com uma tentativa de análise da decisão ética em face de decisões concretas, 

bem como medir o pulso da auto-consciência dos players de mercado para a 

problemática em análise. Assim, após redacção das interrogações e de um enorme 

esforço de síntese optou-se por uma sistematização directa dividindo-se o inquérito em 

três partes: a primeira incidindo sobre as características do Avaliador - numa 

perspectiva externa, interna e de mercado; a segunda respeitando à Prática Profissional 

em Portugal - abordando quer situações concretas quer posições mais abstractas; e uma 

última concernente à Regulação e Supervisão em Portugal. Tenta-se, deste modo, 

congregar opiniões quanto aos factores éticos mais relevantes, detectando as práticas 

correntes na actividade e esperando, na presença dos resultados, poder efectuar a 

destrinça entre as consonantes e dissonantes com os padrões mais elevados a nível 

europeu. Pretende-se assim identificar a importância de critérios, as práticas a manter, a 

repudiar e a adoptar; obter a opinião acerca do modelo regulatório existente e aferir a 

susceptibilidade à implementação de novos modelos a nível nacional. 
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 Para esse efeito e dando ênfase à origem da controvérsia em crise, os 

destinatários do questionário foram também divididos em 3 grupos - Avaliadores, 

Clientes e Utilizadores, Instituições e stakeholders - de modo a podermos extrair 

conclusões dirimindo se as respostas às perguntas são influenciadas pela posição que no 

mercado ocupam os seus intervenientes, se as preocupações diferem consoante o sector 

da actividade perante o qual são colocadas e, por fim, tentar medir, ainda que de forma 

diminuta, a resistência ou abertura a uma eventual mudança de práticas. 

 O questionário foi distribuído por e-mail, sendo enviados 170 questionários, 

tendo-se obtido 116 respostas, das quais se tomaram 100 para efeitos de pesquisa, 

prosseguindo-se com a análise dos dados recolhidos e conclusões a retirar. Desde já se 

agradece a contribuição dos participantes pelo interesse demonstrado, pela motivação 

nas respostas, pela confiança depositada e pelo compromisso de recursos gerais 

necessários para responder a um inquérito com vinte e uma questões independentes.  

As etapas referidas possibilitaram-nos obter amostra crítica para o lançamento 

de bases teóricas para o estudo de uma possível implementação prática e monitorização 

de um sistema adequado e eficiente na avaliação imobiliária em Portugal, analisando a 

validade das molduras de regulação e auto-regulação existentes, nomeadamente de 

Espanha e do Reino Unido e, por último, esperemos, permitirão debater a extrapolação 

de um modelo de avaliação imobiliária transversal e transparente aplicável à 

globalidade dos países da União Europeia. 
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CAPÍTULO I – BUSCA DE UM MÍNIMO COMUM NA AVALIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA NACIONAL. ANÁLISE DA SENSIBILIDADE DOS AGENTES.  

Ora, cumpre-nos analisar o que o mercado deseja da avaliação imobiliária, 

buscando um mínimo, consensual, como base para o seu um correcto enquadramento do 

modelo mais susceptível de ser adaptado à nossa realidade nacional. Através do nosso 

esforço, muito bem recebido por uns e muito receado por outros, pretendemos: 

1) Medir a sensibilidade dos diversos intervenientes (players) do mercado 

nacional da avaliação imobiliária; 

2) Através da análise dessa sensibilidade e retirados os ensinamentos que 

procurámos abordar ao longo do presente trabalho, discutir os pontos críticos a 

incrementar num possível modelo regulatório nacional. 

A legitimidade de qualquer solução a propor advém desta dialéctica. A simples 

imposição do poder para forçar uma conformidade (compliance) dos agentes é uma 

solução instável e sem futuro. Há que envolvê-los e escutá-los, necessariamente. A 

única forma de combater fragilidades futuras de qualquer modelo é através do 

envolvimento dos agentes nas suas realidades quotidianas, da vinculação de vontades 

individuais, do exercício democrático activo como contributo ao aperfeiçoamento de 

uma profissão. 

Nesse esforço, embora com enormes limitações que se reconhecem, procurámos 

através do questionário exploratório que se encontra como ANEXO 2 aferir as opiniões 

e vontades dos seus intervenientes, separando-os por três classes de inquiridos, 

consoante a posição em que se encontram no mercado. As respostas individualizadas 

por grupos de respondentes, acham-se graficamente ordenadas no ANEXO 3.  
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Os objectivos do questionário e sua análise foram delineados na introdução da 

presente dissertação mas podem ser sinteticamente revistos na análise qualitativa que se 

segue, prosseguindo-se em seguida para a decomposição dos dados recolhidos. 

Análise qualitativa 
Quadro – Objectivos de estudo dos questionários 

 
Analisar O estado da regulação da actividade da avaliação imobiliária em 

Portugal 
Medir o pulso da auto-consciência dos players de mercado para a 

problemática em análise 
Com o 

propósito de 
Obter opiniões quanto aos factores técnicos e éticos mais relevantes e 

modelo regulatório aplicável a nível nacional 

Em relação a 
 

Prática Profissional da Avaliação Imobiliária em Portugal 

Do ponto de 
vista 

Da importância de critérios, práticas a manter, a repudiar e a adoptar 

No contexto 
 

Regulação e Auto-Regulação na Avaliação Imobiliária 

 
No que respeita aos participantes do estudo foram enviados 170 questionários, 

tendo-se obtido 116 respostas, das quais se validaram 100. É um questionário tipo 

fechado, pois tem na sua construção questões de resposta fechada, atribuindo 

fundamental importância ao entrevistado e ao seu significado sobre um determinado 

objecto pretendido. Este questionário enviado aos inquiridos é composto de três partes. 

A primeira atinente às características do avaliador, a segunda relacionando-se 

com a prática profissional em Portugal e a terceira concernente à regulação e supervisão 

em Portugal.  

A análise qualitativa dos questionários permitiu-nos tirar algumas ilações quanto 

aos nossos objectivos e tornar vívida a susceptibilidade dos agentes de mercado sobre 

práticas profissionais. No entanto, são pertinentes esclarecimentos e clarificações 

adicionais levando a uma melhor compreensão dos conteúdos permitindo uma visão do 

tema mais acessível e clarificadora. 
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Quanto ao tipo de pesquisa, o questionário pode ser considerado de tipo 

exploratório, uma vez que não existem hipóteses concretas a testar e não existem 

pressupostos específicos quanto à problemática da pesquisa. A investigação efectuada 

aflorou a receptividade dos respondentes aos tópicos consoante o sector da actividade 

onde se inserem, sondou a resistência de cada grupo a uma eventual alteração de 

modelo e procurou extrair conclusões aferindo se as respostas são influenciadas pela 

posição dos inquiridos. 

Escolhemos o estudo de caso ou case study como método de pesquisa, tomando 

as instâncias escolhidas como melhores práticas e as dos sistemas de avaliação regionais 

como auxílios ao nosso tema que enquadrarão a sensibilidade dos agentes de mercado, 

in casu, divididos em três grupos, a saber: Avaliadores, Clientes e Utilizadores, 

Instituições e stakeholders, medida através dos resultados dos presentes questionários 

que abaixo se comentam. As respostas aos inquéritos foram devidamente registadas em 

folha de cálculo Excel, em que para cada pergunta se contabilizou o número de escolhas 

dentro das várias opções, sendo estes valores posteriormente consubstanciados nos 

gráficos que ora se apresentam. 

São assim expostos, sob a forma gráfica, os resultados que decorrem das 

respostas aos inquéritos. Em que cada cor do gráfico corresponde ao nível de relevância 

existente, variando numa escala de 1 a 5 sendo 1 a menos relevante e 5 a mais relevante. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Análise qualitativa 

Parte I – Características do Avaliador 

1. Importância das Competências Técnicas que nunca poderiam faltar a um 

perito avaliador de imóveis 

Global 

 

O gráfico 1 permite-nos analisar variáveis independentes, relativamente à pergunta em 

apreço “Importância das competências técnicas que nunca poderiam faltar a um perito 

avaliador de imóveis”, a nível dos três grupos por nós estudados – Cliente, Avaliador e 

Instituição. De acordo com os dados fornecidos pelas respostas graficamente 

organizadas que se podem encontrar em anexo, observou-se que os avaliadores 

consideram o conhecimento do mercado associado ao cumprimento de regras como as 

competências técnicas mais importantes para um perito avaliador de imóveis. Os 

clientes por seu lado consideram o conhecimento do mercado, por um lado e o 

cumprimento das regras associado a uma experiencia profissional elevada, por outro 

como as mais relevantes. Em consonância, a Instituição leva em consideração, 
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igualmente, o conhecimento do mercado associado a um cumprimento de regras. 

Transversalmente, parece resultar que o conhecimento do mercado e o cumprimento de 

regras são as competências tidas por essenciais na prática da avaliação. 

2. Importância dos Atributos necessários  

     Global  

    

 

 

 

 

 

O gráfico 2 permite-nos avaliar as diferentes variáveis, relativamente à questão 

“Atributos mais importantes num perito avaliador de imóveis” de um ponto de vista 

global, podendo liminarmente concluir-se que a imparcialidade parece ser um atributo, 

por todos, considerado como fulcral. De acordo com os dados fornecidos pelos gráficos 

separados por classes de respondente que se encontram em anexo, podemos observar 

que os avaliadores são da opinião de que a imparcialidade, a responsabilidade e a 

confidencialidade são as qualidades mais importantes para um perito avaliador de 

imóveis, seguidas de muito perto pela independência. Por seu lado, os clientes 

consideram que a imparcialidade, a confiança e a responsabilidade são os atributos mais 

importantes para um perito avaliador de imóveis. Enquanto a Instituição partilha da 

opinião que a imparcialidade, e a independência são atributos fundamentais para um 

perito avaliador de imóveis.  
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3. Características do Avaliador reveladoras de uma maior qualidade percebida 

pelo cliente 

Global 

 

    

 

 

 

 

 

O gráfico 3 permite-nos avaliar as diferentes variáveis relativamente à pergunta 

“Características mais importantes num perito avaliador de imóveis reveladoras de uma 

maior qualidade percebida pelo cliente”. Globalmente, independência e qualidade 

técnica parecem ser os mais valorizados. Individualmente, observa-se que os 

avaliadores consideram a qualidade e o sigilo associados a uma certa independência 

como as características que mais revelam níveis de qualidade perante o cliente. Por seu 

lado, os clientes são da opinião que a qualidade, integridade e independência 

sobressaem enquanto características mais determinantes. Por fim, a Instituição 

considera que a qualidade, o sigilo e a independência são atributos fundamentais e 

reveladores de um carácter excelente perante o cliente. 

 

 

 

 

 



19 

 

Parte II – Prática Profissional em Portugal  

4. Importância dos factores externos susceptíveis de por em causa a qualidade 

de uma avaliação  

Global 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 4 permite-nos avaliar as distintas variáveis relativamente à interrogação 

“Importância dos factores externos susceptíveis de por em causa a qualidade de uma 

avaliação”. Aqui parece existir uniformidade, pois observa-se que avaliadores, clientes e 

instituição consideram de igual modo: a falta de transparência, o impedimento da visita 

ao local e a deficiência na informação ao avaliador - como factores externos mais 

susceptíveis de colocar em causa uma avaliação.  

5. Relevância dos obstáculos à independência de um Perito Avaliador de Imóveis 

no exercício da sua actividade em Portugal 

Global 
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O gráfico 5 oferece-nos a análise dos vários dados relativos à interpelação “Relevância 

dos obstáculos à independência de um perito avaliador de imóveis no exercício da sua 

actividade em Portugal”. Constata-se que tanto os avaliadores como as instituições 

partilham da opinião de que os principais obstáculos à independência de um perito 

avaliador de imóveis se relacionam com a dimensão do mercado e bem assim, a 

pressões intra-profissional a par com a relação com o cliente. Por seu lado, os clientes 

seguem parcialmente esta opinião, considerando como principais obstáculos, a peer 

pressure e o falta de regulação do mercado.  

Fácil se torna aferir que, os principais obstáculos à independência de um perito 

avaliador sejam a pressão de colegas ou superiores hierárquicos em conjugação com a 

dimensão do mercado. 

6. Razões mais susceptíveis de influenciar o Avaliador: 

Global 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 6 possibilita a análise das diversas respostas à temática “Razões mais 

susceptíveis de influenciar um avaliador”. Verifica-se uma certa conformidade, uma vez 

que avaliadores e Clientes partilham a opinião de que as principais razões para 

influenciar um avaliador estão relacionadas com o conhecimento do valor global do 

negócio, sendo que, para os avaliadores, as avaliações anteriores também tenham algum 

peso, concordando as Instituições neste ponto de vista. Acrescentam as últimas o 
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momento do ano (tal como os clientes) e a motivação do cliente. Sumariamente pode-se 

inferir que não existe nenhum factor, dentro dos enunciados, que se destaque face aos 

outros. Todos, à sua maneira, influenciam o avaliador. Porém, a pressão interna da 

empresa, quando na mesma sociedade/grupo se fazem negócios de agência ou 

investimento com o mesmo cliente, conhecimento do valor global do negócio (ex.: 

informação sobre o preço no negócio em curso) e outras avaliações anteriores parecem 

ser as razões mais sintomáticas de uma possível influência sobre o juízo técnico do 

avaliador. 

7. Na avaliação, pode surgir risco de enviesamento de valores por metro 

quadrado por influência de outros avaliadores, por comunicação de valores 

históricos de avaliações anteriores, por valores de mercado solicitados (asking 

price) ou por ciclos de mercado (alta ou de baixa)? 

Global 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 7 faculta uma perspectiva sobre as diversas respostas obtidas quanto à 

inquirição “pode surgir risco de enviesamento de valores por metro quadrado”. Pôde 

observar-se que tanto avaliadores, como instituição, como clientes vieram a considerar o 

surgimento eventual de elevado risco de enviesamento de valores por metro quadrado, 

prevalecendo a resposta razoável mas seguida de perto pela resposta muito. Seria lícito 
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concluir que, de certa forma, todas as classes de respondentes consideram, como muito 

ou razoável, a possibilidade de enviesamento dos valores por metro quadrado, quer seja 

por influência de outros avaliadores, quer por comunicação de valores históricos de 

avaliações anteriores, quer por valores de mercado solicitados, quer por ciclos de 

mercado. 

 

8. Na definição do preço/m2 de um imóvel por um perito avaliador, valorize de 1 

(pouco relevante) a 5 (muito relevante) os critérios seguintes 

Global 

  

 

 

 

 

 

O gráfico 8 concede-nos variáveis independentes para análise relativamente à demanda 

“Valorização do preço/m2 de um imóvel por um perito avaliador”. Observou-se que 

para os avaliadores os custos indirectos e o valor da renda mensal são os critérios mais 

salientes na definição do preço por metro quadrado. Já para as instituições também os 

custos indirectos é um critério importante, a que acrescentam a localização, os asking 

prices e a taxa de juro. Enquanto os clientes consideram que somente a localização e o 

valor da renda mensal são os critérios mais proeminentes.  

Em suma, localização, valor da renda mensal e custos indirectos demonstraram ser os 

factores preponderantes a serem tidos em conta pelo perito avaliador na definição do 

preço/m2. 
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9. Em Portugal, é comum existir o envio prévio ao Cliente de relatório draft ou o 

relatório de avaliação ser precedido de troca de informação com o Cliente? 

Global 

 

 

 

 

O gráfico 9 aporta-nos a sensibilidade dos agentes quanto à interrogação, concedida 

“Em Portugal, é comum existir o envio prévio ao cliente do relatório draft ou o relatório 

de avaliação ser precedido de troca de informação com o Cliente?”. Observou-se que 

tanto os avaliadores como a Instituição partilham da opinião afirmativa, enquanto os 

clientes desconhecem este tipo de situação, o que parece natural pois trata-se de uma 

prática profissional. Porém, convirá referir que este procedimento, embora generalizado, 

pode constituir uma forma de subversão ou de influência do resultado final da avaliação. 

 

10. O seguro de responsabilidade civil profissional, apenas exigido aos Peritos 

Avaliadores inscritos na CMVM, é adequado a garantir protecção ao 

público/consumidor 

Global 
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O gráfico 10 traduz o sentimento dos agentes quanto à pergunta “O seguro de 

responsabilidade civil atribuído aos peritos avaliadores inscritos, é adequado para 

garantir protecção do consumidor e cliente?”, podendo concluir-se que os avaliadores 

são da opinião de que este seguro não os protege totalmente dos riscos inerentes à 

prática da sua actividade, ao passo que, em sentido inverso, a Instituição sustenta a 

opinião de que este seguro é suficiente para a cobertura dos riscos inerentes à actividade 

dos peritos avaliadores. Por fim, os clientes, na sua maioria, desconhecem este tipo de 

segurança, embora enquanto terceiros afectados, se possa denotar uma certa tendência 

para considerar negativamente a sua ausência. 

11. As avaliações para crédito hipotecário, no V/ entender, são conduzidas para 

confirmar o valor de venda/compra 

Global 

 

 

 

 

 

O gráfico 11 versa sobre “as avaliações para o crédito hipotecário são conduzidas para 

confirmar o valor venda/compra?”. Das respostas analisadas, parece poder-se concluir a 

existência de uma opinião comum entre avaliadores e instituições quanto à influência 

preponderante do valor do negócio na avaliação realizada, retirando-lhe a sua natural 

isenção técnica na atribuição do valor. Os clientes, por sua vez, parecem considerar que 

as avaliações são mesmo conduzidas para a confirmação do valor de venda/compra, 

parecendo querer atribuir-lhes mero valor instrumental, o que por um lado surpreende 
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pela franqueza da resposta e por outro se revela preocupante pelo aparente menosprezo 

da função da avaliação. 

 

12. No âmbito da avaliação de imóveis como garantia no crédito hipotecário, 

indique a origem de possíveis pressões sobre o perito avaliador: 

 

Global 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 12 faculta-nos as diferentes variáveis independentes relativamente à 

indagação “Possíveis pressões no âmbito da avaliação como garantia no crédito 

hipotecário”. Os avaliadores consideraram que o conhecimento do valor do negócio e o 

proprietário são as principais pressões existentes no âmbito da avaliação imobiliária. A 

instituição revelou consonância parcial com a escolha, considerando a conjuntura 

económica como a principal pressão no decurso de uma avaliação. Por último, os 

clientes trazem o Banco à discussão, bem como os proprietários como sendo as pressões 

associadas ao exercício da mediação imobiliária como factores essenciais. Pelo que, 

conclui-se que tanto o proprietário será quem maior pressão exerce no perito avaliador. 
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Parte III – Supervisão em Portugal  

13. Potenciais obstáculos à uniformização de regras de avaliação imobiliária: 

Global 

 

O gráfico 13 permite-nos avaliar as diferentes respostas à pergunta “Potenciais 

obstáculos à uniformização de regras de avaliação imobiliária”. Denotou-se que, os 

avaliadores consideram que os principais obstáculos à uniformização de regras de 

avaliação imobiliária se devem ao facto de existir níveis discrepantes na formação e 

treino dos avaliadores imobiliários, em primeira linha e distintas percepções dos 

pressupostos e das formas de os apresentar e bem assim diferentes condições de acesso 

à profissão, num segundo plano. Por seu lado, os clientes revelaram o seu acordo, 

encarando como entraves os níveis discrepantes na formação e treino dos avaliadores 

mas associando-os a distintas percepções dos pressupostos e das formas de apresentar. 

As instituições por seu lado, consideram a resistência do mercado à adopção de novas 

regras como o principal obstáculo à uniformização. Destarte, apresentam-se como 

principais obstáculos à uniformização de regras de avaliação imobiliária: distintas 

percepções dos pressupostos e das formas de os apresentar e os níveis discrepantes na 

formação e treino dos avaliadores imobiliários, revelando a necessidade de criação de 

um código uniformizador de regras e bem assim um enquadramento académico idêntico 

para toda a classe. 
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14. As maiores virtudes do nosso sistema de regulação e supervisão da actividade 

imobiliária 

Global 

 

 

 

 

 

O gráfico 14 confere-nos a abordagem às variáveis independentes obtidas quanto “As 

maiores virtudes do nosso sistema de regulação e supervisão da actividade imobiliária”. 

Avaliadores e clientes, apontaram a liberdade no exercício da actividade e a adequação 

à dimensão do mercado como as maiores virtudes do nosso sistema de regulação e 

supervisão, enquanto as instituições escolheram, predominantemente, para além da 

liberdade no exercício da actividade, a legislação consonante com a evolução da 

actividade, o que julgamos denotar um reconhecimento do esforço de algumas 

autoridades nacionais no acompanhar das boas práticas internacionais. De um prisma 

global, a liberdade no exercício da actividade e a adequação à dimensão do mercado são 

consideradas as maiores virtudes do nosso sistema regulatório e de supervisão da 

actividade imobiliária. 
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15. Quais os maiores defeitos do nosso sistema de regulação e supervisão da 

actividade imobiliária 

Global 

 

O gráfico 15 oferece-nos respostas traduzidas em variáveis independentes no que 

respeita à identificação dos “maiores defeitos do nosso sistema de regulação e 

supervisão”. Facilidade no acesso à profissão, exigência técnica reduzida e 

regulamentação dispersa representam os maiores defeitos do nosso sistema de regulação 

e supervisão, segundo os avaliadores. Institucionalmente, por seu lado, considera-se que 

a ausência de dever compulsório de Informação e inexistência de regras de tratamento 

de fundos de clientes são as principais falhas do nosso sistema de regulação. Para 

finalizar, os clientes partilham algumas das opiniões supra, apontando a inexistência de 

regras de tratamento de fundos de clientes, a regulamentação dispersa e a exigência 

técnica reduzida como imperfeições maiores ao nível da regulação e supervisão. 

Globalmente os três defeitos apontados distintamente por cada uma das categorias que 

responderam a este questionário, são outrossim, considerados os maiores do nosso 

sistema de regulação e supervisão. 
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16. Condições de acesso à profissão que julga fulcrais para o bom funcionamento 

futuro da actividade da avaliação imobiliária 

Global 

 

O gráfico 16 relativo às “condições de acesso à profissão fulcrais para um bom 

funcionamento futuro da profissão”, dá-nos as respostas para análise que nos permitem 

concluir, genericamente que, tanto avaliadores, como instituição, como clientes, 

comungam a convicção de que as principais condições de acesso da profissão 

determinantes no bom funcionamento futuro da actividade da avaliação imobiliária 

serão: competências técnicas dos avaliadores associadas a Standards Mínimos de Ética e 

Conduta Profissional (deontologia). Em suma, competência técnica e humana ou seja, 

capacidade e idoneidade (confiança). 

17. Perante a ausência de índices de preços de habitação padronizados em 

Portugal, considera necessária a criação de uma base de dados com esses 

indicadores 

Global 
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O gráfico 17 permite a análise das diferentes variáveis independentes concernentes à 

questão “perante a ausência de índices de preços de habitação padronizados em 

Portugal, considera necessária a criação de uma base de dados com esses indicadores?”. 

Observou-se que maior parte dos inquiridos, tanto os avaliadores, como a instituição e 

como os clientes perfilham o entendimento da necessidade de criação de uma base de 

dados desta natureza, tal como existe nos EUA (índice de Shiller) ou noutros locais 

como Amesterdão. Perante a ausência de índices de preços de habitação padronizados 

em Portugal parece ser, transversalmente, considerada necessária a criação de uma base 

de dados com esses indicadores essenciais. 

 

18. Modelo auto-regulatório da Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) 

Global 

 

O Gráfico 18 permite-nos avaliar as diferentes variáveis relativamente à opinião dos 

respondentes acerca da auto-regulação da Royal Institution of Chartered Surveyors 

(RICS). Observou-se que maior parte dos inquiridos, tanto avaliadores, como 

instituição, têm uma boa opinião sobre este modelo de uma associação inter-profissional 

de matriz anglo-saxónica com larga tradição na avaliação imobiliária, variando entre 

uma opinião razoável e o nível mais elevado. Embora se note, por outro lado, que uma 

grande percentagem dos clientes o desconheça.  
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19. Seria possível, a implementação de regras desse modelo em Portugal ao nível 

da supervisão e regulação 

Global 

 

O gráfico 19 permitiu-nos avaliar as respostas dos inquiridos de forma afirmativa ou 

negativa ou sem opinião, observando-se que tanto os avaliadores como a instituição 

crêem ser possível a implementação de regras do modelo auto-regulatório do RICS em 

Portugal ao nível da regulação e supervisão. Diversamente observou-se que a maior 

parte dos clientes desconhece e não sabe responder à questão, o que evidencia 

provavelmente a especificidade da mesma. Parece ser de reter existir uma propensão 

para aceitar parâmetros mais reconhecidos como influência positiva sobre o modelo 

regulatório nacional. 

20. Será que a actividade de perito avaliador imobiliário em Portugal deveria ser 

auto regulada (e.g. Ordem dos Avaliadores) 

Global 
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O gráfico 20 permitiu-nos avaliar uma abordagem possível à regulação da actividade de 

perito avaliador de imóveis em Portugal. Descobriu-se que, quer avaliadores, quer 

clientes e, igualmente, a Instituição, concordam com uma auto-regulação. Esta 

uniformidade na resposta pode ser encarada como uma vontade de combater a regulação 

algo atomizada existente, abrindo espaço à possibilidade de existir uma organização 

generalizada dos profissionais do sector, com a anuência dos poderes estatais, para 

debater a melhor forma de encontrar uma unificação para este sector de actividade  

21. Eficiência dos procedimentos de monitoring na avaliação imobiliária em 

Portugal 

 

 

O Gráfico 21 permite-nos avaliar as diferentes variareis relativamente à pergunta 

“eficiência dos procedimentos de monitoring na avaliação imobiliária em Portugal”, 

notou-se que tanto avaliadores, como clientes como a própria instituição encaram como 

ineficaz a eficiência dos procedimentos de monitoring na avaliação imobiliária em 

Portugal. O que parece não deixar grandes dúvidas sobre a necessidade do seu 

aperfeiçoamento. 
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CONCLUSÕES SINÓPTICAS DA ANÁLISE 

O questionário/inquérito foi idealizado como de fácil resposta e para ser um 

instrumento de pesquisa com suficiente sustentabilidade de investigação que permitisse 

tomar pulso á opinião sobre o estado da arte na matéria em apreço, lançando as bases de 

discussão sobre a melhor forma de a aperfeiçoar e a receptividade dos intervenientes a 

essa mudança. 

Como referimos, em face dos objectivos do presente trabalho e da realidade - 

atomizada e dispersa - objecto da matéria em estudo, não desejámos testar nenhum 

modelo sendo a investigação meramente exploratória. O pretendido com o questionário 

respondido foi aferir diversas susceptibilidades dos intervenientes de mercado e sua 

permeabilidade e abertura ao tema, nomeadamente permitindo obter linhas orientadoras 

quanto a: 

1) Condições de Acesso à Profissão; 

2) Formação / Estágio / Experiência Profissional Comprovada; 

3) Preparação Técnica e Ética – exigências para o Exercício da Profissão; 

4) Identificação de fragilidades a corrigir e virtudes a manter; 

5) Sensibilidade à regulação e à necessidade da sua existência. 

Em suma, pesquisaram-se incentivos conflituantes – o que pode levar um 

Avaliador a errar? Além da base técnica, o que influencia a decisão de determinação do 

valor de mercado (independência, conflitos de interesse)? Outros factores que 

razoavelmente o podem influenciar? 

As primeiras perguntas do questionário detinham um interesse relativo e mais 

subjectivo, todavia, serviram o duplo propósito de diluir aquelas que focam o nosso 

objectivo (discussão sobre os modelos) - promovendo uma maior espontaneidade na 
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resposta às últimas - e de discernir a importância das características intrínsecas mais 

indiscutíveis para perspectivar a sua salvaguarda numa possível regulação futura. No 

fundo para que o respondente tivesse mais dificuldade em perceber directamente o 

objectivo último do inquérito prevenindo respostas preconcebidamente clivadas. 

Ressaltam logo em destaque no capítulo primeiro, o conhecimento de mercado e o nível 

da internacionalização das avaliações. A abrangência desta parece levar ao 

reconhecimento do avaliador como um técnico que deve munir-se de elevada 

preparação técnica quanto às características, comportamentos e particularidades do 

mercado específico em que actua. Assim, da primeira parte talvez possamos concluir, 

no que respeita às características do avaliador, às suas competências técnicas e atributos, 

que a imparcialidade, a par da independência e da responsabilidade são atributos tidos 

por fundamentais para um perito avaliador de imóveis. Por outro lado e com a mesma 

veemência, o conhecimento do mercado e o cumprimento de regras serão as 

competências tidas por essenciais na prática da avaliação. 

As segundas perguntas directamente relacionadas com competência profissional 

e práticas concretas, foram colocadas com o intuito de identificar comportamentos 

reiterados mais e menos correctos em face de situações específicas. Pudemos apurar que 

a falta de transparência, o impedimento da visita ao local e a deficiência na informação 

ao avaliador surgem como factores externos considerados como mais susceptíveis de 

colocar em causa uma avaliação. A avaliação também será tanto mais influenciada 

quanto maior for a pressão exercida pelo proprietário do imóvel, dependendo por outro 

lado da motivação do cliente e, até, da altura do ano em que a avaliação é feita. Alerta-

se ainda em concreto para a sensibilidade demonstrada relativamente a honorários ou 

valor/hora fixado no âmbito desta actividade, pois as respostas parecem indiciá-la como 

obstáculo à independência dos avaliadores, talvez decorrente da ausência de 
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regulamentação a esse respeito. No que concerne ao crédito hipotecário, as respostas 

apontam para uma opinião generalizada nos vários sectores, julgando-se que este tipo de 

avaliações serve os interesses das instituições e não dos clientes, o que pode ser gerador 

de riscos sistémicos particularmente elevados. 

Por último, o terceiro conjunto de perguntas, mais focado no escopo do presente 

trabalho, visou dirimir opiniões sobre as formas de regulação mais apropriadas 

consoante a perspectiva de onde eram observadas. Daí poderemos extrapolar que como 

principais obstáculos à uniformização de regras de avaliação imobiliária temos distintas 

percepções dos pressupostos e das formas de os apresentar (relatório), níveis 

discrepantes na formação e treino dos avaliadores imobiliários, revelando a necessidade 

de criação de um código uniformizador de regras e de uma base de dados com índices 

de preços de habitação padronizados em Portugal e bem assim, um enquadramento 

académico idêntico, aspirando a uma homogeneização para toda a classe. Esta 

preocupação quanto à ausência de um índice de preços demonstra as dificuldades do 

avaliador em obter dados confiáveis, levando a arriscadas assimetrias de informação. 

As maiores virtudes apontadas ao nosso sistema de regulação e de supervisão 

foram a liberdade no exercício da actividade e a adequação à dimensão do mercado. Por 

contraposição, a facilidade no acesso à profissão, a exigência técnica reduzida, a 

inexistência de regras de tratamento de fundos de clientes e regulamentação dispersa 

revelam-se os maiores defeitos do nosso sistema de regulação e supervisão. Esta opinião 

permite concluir que competência técnica e humana foram consideradas condições 

basilares de acesso à profissão com vista ao futuro da actividade de avaliação 

imobiliária. 

Tendo sido considerada a ineficiência dos procedimentos de monitoring na 

avaliação imobiliária em Portugal pelos respondentes, foi positivamente encarada como 
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solução a via da auto-regulação da actividade. Nesse particular, somente pelos 

conhecedores, o sistema auto-regulatório utilizado pelo RICS foi perspectivado como 

uma moldura benéfica.  

Globalmente, através da nossa análise de dados é elucidativo ver a aproximação 

das opiniões dos avaliadores com as opiniões da instituição (eventualmente pelo facto 

de existirem práticas semelhantes, associadas a um grau académico e competência 

técnicas muito paralelas). O que difere notoriamente são as opiniões dos clientes pois 

além de estarem situados sob prismas diferentes, revelam um conhecimento mais 

escasso do tema abordado.  

Da primeira parte poder-se-ia arriscar que qualquer dos atributos escolhidos 

poderia integrar um futuro Código de Conduta. Tal, aliás, coloca-se em evidência pela 

urgência que decorre da sua conjugação com as respostas da parte seguinte. Nesta 

segunda, é nos dado a concluir, infelizmente, a origem e aceitação das influências 

externas e das pressões que põem em causa essas qualidades. 

O conhecimento do valor global do negócio, em especial no crédito hipotecário, 

é passível de retirar ao avaliador a sua natural isenção técnica na atribuição do valor, 

levando mesmo a uma confirmação do preço de venda/compra no acto da avaliação. 

Parece haver claro risco moral e falta de rigor nas avaliações para crédito hipotecário, 

cujo efeito sistémico é, de todos, conhecido. As respostas ao questionário demonstraram 

(e as entrevistas confirmaram) o valor reduzido que se dá à avaliação para finalidades 

hipotecárias servindo muitas vezes para viabilizar a transacção imobiliária em vez de 

servir como mecanismo essencial para uma correcta avaliação do risco. Por um lado, os 

avaliadores acham que é um acto de avaliação muito simples, por outro o sector 

bancário não o regula, não o controla, nem o monitoriza. Aqui, bastará um raciocínio 

simples: se o avaliador fixar correctamente o valor do imóvel, através dessa previsão 
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pode reduzir-se o risco. Permitindo-se ao avaliador ter informação privilegiada sobre o 

negócio, sobre o montante do crédito, sobre os rácios de LTV, sobre as garantias 

possuídas pelos clientes bancários etc., e este avaliar de acordo com o negócio, 

frequentemente inflacionando o valor, esse instrumento de excelência passa a ser um 

contributo para aumentar o risco. Mais constatámos que muitas vezes o avaliador não 

tem noção do risco singular que a sua tarefa acarreta. As falhas de regulação, sobretudo 

neste ponto essencial que é a relação creditícia (na base de todas as operações bancárias 

posteriores), está sujeita quer a moral hazard (a priori), quer a selecção adversa (a 

posteriori), com incentivos poderosos ao risco social, ao sobreendividamento, ao crédito 

mal parado, às execuções hipotecárias, ao desemprego e à ausência de condições 

condignas de habitação constitucionalmente garantidas. 

O mesmo se diga da influência de outros avaliadores, da comunicação de valores 

históricos de avaliações anteriores, dos valores de mercado solicitados e dos ciclos de 

mercado, que possibilitam o enviesamento dos valores por metro quadrado, além da 

localização, do valor da renda mensal e dos custos indirectos que demonstraram ser 

factores preponderantes a serem tidos em conta pelo perito avaliador nessa definição. O 

que torna a sublinhar a necessidade de regulação através da objectividade da 

informação, por exemplo através do aludido índice de preços. 

Factores como os supra apresentados, parecem colocar em causa uma das 

características fundamentais que um avaliador necessita de possuir para obter a 

confiança do consumidor: a independência. Encontrando-se sujeito a vários tipos de 

pressão, algo que só poderá ser evitado com a regulação da actividade. 

A prática profissional da actividade de avaliação imobiliária não se encontra 

devidamente enquadrada (em Portugal – não se reconhece a profissão de avaliador 

imobiliário a nível fiscal sem ser através de empresas) como sugere a opinião dada pelos 
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próprios avaliadores, clientes e instituições, de forma confidencial e anónima, que, 

devido à falta de confiança no sistema vigente, conscientemente parecem acordar numa 

mudança necessária e consentânea com as responsabilidades da actividade. 

Aliás, do último capitulo, as ilações com base nas opiniões recolhidas conduzem 

a uma certeza: será necessário regular ex post e ex ante. Ou seja, definir quem, como e 

quanto pode avaliar em função do risco da sua actividade concreta, determinar normas 

de condutas aplicáveis com unicidade regulatória e corporizar um regime sancionatório 

eficaz para a profissão. 

Por todos estes motivos torna-se imperioso regular a actividade da avaliação 

imobiliária. 

CAPÍTULO II – REGULAÇÃO E AUTO REGULAÇÃO NA AVALIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA. 

O que é ser avaliador imobiliário? A nível europeu? Como profissão regulada? 

Como profissão não regulada? Em Espanha? No Reino Unido? Em Portugal? O que 

deve ser o avaliador? Como se avalia o avaliador? Poderíamos carrear diversos 

contributos de muitos quadrantes como respostas. Assim, iniciámos o nosso trabalho 

com um estudo aturado sobre Ética aprofundando o seu conceito e sua evolução 

histórica distinguindo-a da Moral, separando teorias éticas e opções de conduta ética, 

confrontando Ética económica com Deontologia e Ética empresarial, na esteira do 

leccionado pelo Professor Ribeiro Mendes, e analisámos a relação essencial da Ética 

com Códigos de Conduta, procurando dirimir se esses podem definir a cultura de uma 

profissão. Partidos desse ponto debruçámo-nos sobre os modelos regulatórios principais 

– regulação e auto-regulação abordando os seus âmbitos e conceitos teóricos sendo que 



39 

 

seguimos daí para uma breve abordagem às tendências na regulação e auto-regulação 

em contexto europeu. Daí extraíram-se apuradas conclusões sobre os modelos 

regulatórios mais usuais na União Europeia (seguindo a tendência recente para a 

adopção de um sistema horizontal dualista – transectorial), bem como as recentes 

alterações a nível europeu nas directivas dos serviços e do reconhecimento das 

qualificações profissionais e seu impacto na diferenciação entre profissões reguladas e 

não reguladas. Podia ser também lançada uma discussão interessante sobre as vantagens 

e desvantagens desses modelos regulatórios. Aqui, analisámos a nossa auto-regulação 

através das ordens nacionais mais relevantes e históricas no panorama nacional – 

Engenheiros, Arquitectos e Advogados – para aferir dos seus contributos práticos 

enquanto experiências próximas concluindo que funcionam bem, pelo menos atento os 

dados pesquisado e recolhidos e as entrevistas aos Conselhos Deontológicos dessas 

Ordens atenta a baixa frequência e pouca gravidade das ocorrências, com formações 

meritórias nessas áreas (sempre susceptíveis de serem melhoradas) tendo por fim 

comparado os seus códigos de conduta que deixamos sinopticamente em tabela que é o 

ANEXO 4. 

Com excepção daquele, todos estes esforços, por síntese, se manterão como a 

parte invisível do presente trabalho. 

ARQUITECTURA INTERNACIONAL NA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 

A avaliação imobiliária, a nível mundial, pela inexistência de um mercado 

líquido de venda de activos imobiliários (dificuldade na exactidão da avaliação, dúvidas 

na metodologia da avaliação, incerteza no comportamento das avaliações - confiança 

nas avaliações como estimativas do preço de mercado) acarreta implicações fulcrais em 

diversos sectores da economia. Questões como o investimento internacional (de fundos, 
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de seguradoras, de instrumentos colectivos de investimento imobiliário, etc.) a 

diversificação geográfica das transacções imobiliárias, a venda de activos financeiros 

internacionais garantidos por hipotecas nacionais, a uniformização do reporte 

contabilístico, a fiscalidade imobiliária, os diferentes tipos de avaliações requeridas e as 

formas de apurar o seu valor, a forma dos relatórios de avaliação, das instruções e 

termos de contratação, o valor legal das avaliações, o conhecimento, experiência, 

competência técnica e idoneidade profissional do avaliador, entre tantas outras, geraram 

uma necessidade consensual de obter padrões internacionais para a avaliação 

imobiliária. 

A relação entre standard setters pode ser encontrada no nosso ANEXO 5, tendo, 

pela sua importância, optado por estudar: a União Europeia, o IVSC, o RICS, e o 

TEGoVA, embora pudéssemos referir outros como o Apprasail Institute, a WAVO, o 

IASB, a INREV, o CEPI, a EMF, entre tantas que desempenharam um papel 

fundamental no corpo conceptual hoje existente na avaliação imobiliária internacional.  

A União Europeia tem enormes responsabilidades na avaliação imobiliária a 

diversos níveis através da legislação emanada para o mercado único europeu relativa ao 

imobiliário e, dentro desse sector, à avaliação. Este papel, não foi ainda assumido de 

uma forma clara, embora existam diversos normativos, directivas e regulamentos da UE 

que têm impacto sobre a avaliação. Tal atomização respeita ao facto de cada país 

considerar para efeitos de avaliação, diferentes requisitos regulamentados nos 

respectivos países. As directivas – com transposição obrigatória e os regulamentos – de 

aplicação directa, serão, juntamente com estudos, papers e recomendações, as formas 

mais comuns de intervenção2.  

                                                 
2 Documentos como o Livro Branco sobre a integração dos mercados de crédito hipotecário da União Europeia da Comissão 
Europeia, a Directiva 2009/65/EC, de 13 de Julho de 2009 sobre UCITS, ou a Comunicação da Comissão relativa ao tratamento dos 
activos depreciados no sector bancário da Comunidade (2009/C 72/01), as disposições de Basileia, as Directivas 2005/36/CE, de 7 
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O IVSC - International Valuation Standards Committee é uma organização não-

governamental (ONG) sem fins lucrativos, que integra associações profissionais de 54 

países e produz as IVS (International Valuation Standards) ou Normas Internacionais 

de Avaliação, procurando desenvolver um eficiente corpo normativo de padrões de 

avaliação de elevada qualidade, reconhecido globalmente, facilmente interpretável e de 

implementação prática com vista à protecção do interesse público. Tem como objectivo 

principal criar normas e procedimentos adequados à avaliação de bens, em especial para 

fins financeiros, bem como promover a aceitação destes critérios a nível mundial 

visando a harmonização global destas normas de avaliação. Em cooperação com 

diversas instituições emite as aludidas normas bem como guias de prática profissional 

tentando dar resposta à necessidade de clareza, segurança, consistência e salvaguarda 

internacional nos resultados e métodos de avaliação, partilhada por clientes, 

stakeholders, investidores, reguladores e autoridades. 

O RICS ou Royal Institution of Chartered Surveyors é uma organização 

profissional independente, não lucrativa e almejando a protecção do consumidor. Foi 

criada em Londres em 15 de Junho de 1868 por decreto real sendo um organismo de 

auto-regulação interprofissional que engloba dezassete especialidades de peritos 

imobiliários, nas quais podemos encontrar a avaliação, sendo esse avaliador um 

chartered surveyor qualificado especialmente para a avaliação de imóveis. Esse, no 

desempenho da sua actividade, deve cumprir os padrões de avaliação determinados pela 

Instituição constantes do guia denominado Red Book (Normas de Avaliação RICS) 

cujas normas são obrigatórias, tendo igualmente secções concernentes a boas práticas e 

explicações pragmáticas sobre formas de interpretar e implementar determinadas regras 

                                                                                                                                               
de Setembro de 2005, e 2006/123/CE, de 12 de Dezembro, relativas ao Reconhecimento de Qualificações Profissionais e à Livre 
Circulação de Serviços, bem como o desenvolvido pelo FIG/CLGE são dignos de nota. 
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ou parâmetros. No respeitante à avaliação imobiliária, através das supra citadas normas 

de avaliação e de uma moldura de auto-regulação complexa, sedimentou-se como 

standard setter no aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional, através da 

formação, treino, pesquisa e actualização de saberes científicos e do estabelecimento de 

padrões de conduta técnica e ética rigorosos na avaliação, susceptíveis de aplicação 

universal. O seu objectivo maior é a manutenção e promoção da utilidade da profissão 

em benefício do público, sendo os padrões definidos pelo IVSC adoptados directamente 

pelo RICS, constando do Red Book. Os padrões específicos do RICS surgem em relação 

a estes em segunda linha e a sua completa regulação é assegurada para ambos. 

TEGoVA - O “The European Group of Valuers Associations”, doravante 

TEGoVA, podendo ser traduzido por Grupo Europeu de Associações Profissionais de 

Avaliação, é uma associação de associações (não tem membros individuais), sem fins 

lucrativos, sedeada em Bruxelas com o propósito de promover o desenvolvimento 

científico e educacional da actividade profissional de avaliação, através da 

harmonização dos seus padrões. É a organização de avaliação imobiliária mais próxima 

das instituições comunitárias, participando desde cedo na criação de normativas 

comunitárias de mercado único sobre avaliação imobiliária preconizando a criação de 

uma solução pan-europeia na avaliação imobiliária. As suas normas - European 

Valuation Standards ou EVS - ou normas de avaliação europeias, são de utilização 

obrigatória para as associações inscritas no TEGoVA (com excepção das disposições 

legais nacionais), dispõem sobre normas de cariz técnico mas também sobre a formação 

mínima dos avaliadores, padrões éticos e de conduta com adesão obrigatória ao Código 

de Conduta Profissional do TEGoVA e ao Código de Conduta da Associação 

Profissional de Avaliação do país onde exerça a actividade. Há uma concomitância ou 

dupla segurança de regimes cuja monitorização compete às associações nacionais. 
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MOLDURA DA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA EM PORTUGAL 

A actividade de Avaliação Imobiliária é apenas parcialmente regulada em 

Portugal. E, somente se poderá considerar aqui regulada, impropriamente, em função do 

fim a que se destina ou do interesse que salvaguarda. Arriscamos afirmar que apenas 

avaliações fiscais, judiciais, em especial para fins de expropriação e as avaliações de 

imóveis no âmbito da regulação financeira que engloba o sector bancário, segurador e 

do mercado de capitais, conhecem alguma moldura regulatória (apenas proprio sensu no 

que à CMVM respeita, ainda que haja reflexos regulatórios no desempenho dessa 

actividade quer no BdP, quer no ISP). A lei prescreve, por haver interesse directo do 

Estado como certos peritos avaliadores judiciais devem exercer a actividade. Também 

sob essa forma se determina a avaliação de imóveis no sistema financeiro (conjunto de 

mercados: capitais, monetário e segurador; de agentes: bancos comerciais, sociedades 

gestoras de fundos mobiliários e imobiliários, fundos de pensões etc. e de autoridades 

que os supervisionam: CMVM, BdP e ISP). 

No sector da avaliação imobiliária, a regulação, enquanto elaboração de normas 

sobre o funcionamento de um sector e sobre a actividade dos intervenientes não existe. 

A regulação na avaliação imobiliária nacional avista-se apenas em domínios pontuais. 

Tentaremos agora fornecer a panorâmica da actividade, incluindo mercado regulado e 

não regulado como se pode observar no ANEXO 6 

Por último, por força do aturado estudo e trabalho de campo que desenvolvemos 

a este respeito deixaremos uns breves apontamentos referentes a cada uma das 

entidades. 

O Banco de Portugal, ora BdP - enquanto regulador parcelar da actividade de 

avaliação imobiliária, apenas se manifesta indirectamente e em áreas muito específicas, 
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sendo no entanto de salientar a evolução que tem tido nesta matéria em especial no que 

respeita a obrigações hipotecárias ou covered bonds, adopção do conceito de valor do 

bem hipotecado (mortgage lending value), como alternativa à noção padrão de valor de 

mercado (market value), utilização pelas instituições de crédito de peritos avaliadores 

independentes para efeitos de avaliação de imóveis e critérios mínimos que devem 

presidir à escolha desses peritos, bem como sua rotação e diversificação – embora com 

algumas deficiências, em especial no que toca à periodicidade, ao teor do relatório (sem 

conteúdo mínimo obrigatório ao invés do caso espanhol vide Norma ECO/805/2003), à 

avaliação dos aludidos critérios (nem sequer existe a obrigatoriedade de ser um perito 

inscrito na CMVM) e á origem (in house). Convém, brevemente, sublinhar ainda as 

excelentes práticas recentes do BdP ao nível do crédito à habitação, onde a actividade 

de avaliação imobiliária não tem qualquer regulação (livre arbítrio na escolha pelos 

bancos comerciais) pugnando pela disponibilização, pelas instituições de crédito, do 

relatório de avaliação do imóvel oferecido em garantia no processo de concessão de 

crédito à habitação, como melhores práticas no âmbito dos deveres de transparência e de 

informação perante o cliente bancário (artigos 73º e seguintes do RGICSF). 

Por último, deixamos outras considerações mais práticas, que obtivemos nas 

entrevistas no terreno quanto ao crédito hipotecário ou da avaliação para emissão de 

obrigações usando imóveis como colaterais pois sendo livre a contratação verifica-se 

uma certa tendência recente das entidades bancárias para contratar peritos acreditados 

pela CMVM. O custo médio por avaliação ronda aproximadamente 70 € e caso seja 

prestado por empresa de avaliação, desse valor cabe ao avaliador cerca de 30 € a 40 €. 

A Banca cobra, a cada cliente, cerca de 120 € a 200 € por avaliação. 

Quanto à SNC, aqui relevando a avaliação para reporte contabilístico, chamamos 

apenas a atenção para a discussão e dificuldades em torno da definição e aplicação do 
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Justo Valor/Valor de Mercado como um dos exemplos da inexistência de um corpo 

normativo robusto na avaliação imobiliária. 

O ISP – Instituto de Seguros de Portugal, vem regular a avaliação através das 

suas Normas Regulamentares sendo divididas em três grupos: Normas sobre Peritos 

avaliadores de imóveis de fundos de investimento imobiliário; Normas directamente 

relacionadas com a avaliação de imóveis; Outras Normas relacionadas com o 

tratamento/avaliação de imóveis, para as quais remetemos3. Em entrevista gentilmente 

concedida e acompanhada por competentes colaboradores do ISP, foram abordados 

pontos controversos da legislação existente devendo-se concluir, após o nosso estudo e 

investigação, que o ISP detém uma regulamentação sólida e coerente, pecando apenas 

por possuir mecanismos de supervisão limitados e desadequados. 

O Instituto da Construção e do Imobiliário, InCI, I.P. em poucos aspectos regula 

a actividade da avaliação imobiliária em Portugal, sendo de salientar a protecção do 

consumidor através da obrigatoriedade de manutenção de um Livro de Reclamações nas 

empresas de avaliação imobiliária. Uma breve nota quanto a um anteprojecto do 

Regime jurídico das actividades da construção e do imobiliário que analisámos, no qual 

constaria uma proposta de regulamentação da actividade de avaliação imobiliária. 

Através desse anteprojecto, apresentado sectorialmente no âmbito de uma consulta 

pública, pretendia-se regular diversas actividades imobiliárias a nível nacional, entre as 

quais a avaliação imobiliária, e apesar do mérito desta iniciativa parece-nos imprudente 

tecer excessivas considerações sobre um documento stricto sensu informal. 

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, doravante CMVM, entidade 

reguladora do mercado de valores mobiliários tem especial importância nos organismos 

de investimento colectivo, nomeadamente fundos de investimento imobiliário, visando 

                                                 
3 Vide Repositório Legal junto à Bibliografia. 
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o investimento de capitais obtidos junto do público, fundamentalmente em bens imóveis 

segundo o princípio de divisão de risco e prossecução do exclusivo interesse dos 

participantes, sendo o único sector de mercado nacional onde existe verdadeiramente 

regulação na avaliação imobiliária. A CMVM tem procurado as melhores práticas, aliás 

segundo o seu Departamento de Supervisão de Gestão de Investimento Colectivo, a 

CMVM4 visa o reforço da transparência da formação do preço e informação ao 

Investidor, através do: 

- Rigor e especialização das avaliações; 

- Maior transparência na determinação do valor dos imóveis; 

- Melhor informação sobre os Fundos de Investimento Imobiliário; 

- Protecção mais eficaz dos investidores e mercados (financeiros e activos reais). 

Esta evolução vem acompanhar as tendências europeias visando aproximar a 

valorização dos imóveis dos fundos ao montante que poderia ser obtido em condições 

normais de mercado caso o imóvel fosse vendido no momento da avaliação, seguindo 

mormente o sistema alemão (em que nos fundos abertos a valoração do imóvel se faz 

exclusivamente pelo valor de avaliação determinado por peritos externos 

independentes5), prescrevendo que o valor dos imóveis que integram o património 

destes fundos seja calculado, exclusivamente, tendo por base a média da avaliação feita 

por, pelo menos, dois peritos avaliadores externos independentes. 

Sob supervisão da CMVM, existem cerca de 259 Fundos de Investimento 

Imobiliário, contendo aproximadamente 8500 imóveis, avaliados por cerca de 320 

peritos avaliadores. Como vimos, o número de Peritos Avaliadores independentes por 

imóvel terá de ser sempre igual ou superior a dois, sendo que o actual número médio de 

                                                 
4 Apresentação de 30 de Novembro de 2010, efectuada no ISEG. 
5 O que, no entanto, não impediu a fraude de 2005, relativamente a fundos abertos, na Alemanha. 
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imóveis avaliados por Perito Avaliador ascende a 67 imóveis, e o número médio de 

imóveis por fundo de investimento imobiliário é de 32 imóveis. 

Os fundos de investimento imobiliário (sociedades gestoras, entidades 

certificadoras e peritos avaliadores imobiliários) já são regulados e supervisionados pela 

CMVM, especialmente quanto à avaliação, através da definição de critérios de 

avaliação e garantias que os avaliadores devem prestar no exercício das funções: 

- Certificação Obrigatória (19.º do Regulamento n.º 8/2002); 

- Comunicação e acesso à actividade (19.º do Regulamento n.º 8/2002); 

- Seguro de Responsabilidade Civil Obrigatório (19.º nº 3 do Regulamento n.º 8/2002); 

- Métodos de Avaliação e Relatórios Obrigatórios (29º do DL nº 13/2005); 

- Mecanismos de salvaguarda e independência (29º nº 2 e 3 do DL nº 13/2005); 

Por último, uma breve menção ao Documento de consulta pública da CMVM n.º 

3/2010, que versa sobre a alteração ao regime jurídico dos fundos de investimento 

imobiliário e ao Regulamento da CMVM n.º 8/2002, que se aplaude pela coragem e 

vigor, trazendo medidas de reforço da transparência na formação do preço, métodos e 

relatórios de avaliação, periodicidade, informação ao investidor e aperfeiçoamento da 

moldura regulatória. Propõe ainda o referido documento quanto aos requisitos para o 

exercício da actividade pelos Peritos Avaliadores: 

i. Obrigatoriedade de códigos de ética (dupla subordinação a padrões de conduta); 

ii. Aprofundamento do regime de incompatibilidades e conflitos de interesses, quanto a: 

a. Ligação profissional com a Entidade Gestora, Depositário ou entidades relacionadas; 

b. Detenção de unidades de participação dos fundos sob avaliação; 

c. Convergência da carteira dos fundos de investimento imobiliário; 

d. Prestação de serviços conflituantes. 
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Mas acima de tudo, ter incluído a cláusula de salvaguarda máxima em caso de 

incumprimento por parte dos avaliadores, que se traduz na sua suspensão ou cancelamento 

da sua inscrição na CMVM. 

Uma breve nota avaliações para efeitos de expropriação, judiciais, fiscais e 

outras, com regimes muito diversos. O Código das Expropriações (Lei 168/99 e 

Decreto- Lei n.º 125/2002) designa as funções de perito avaliador, estabelece as 

condições do exercício das funções do Perito Avaliador - havendo três tipos de peritos 

com sujeições diferentes no âmbito das expropriações e acedendo à profissão por 

concurso ou por procedimento simplificado, tendo-se estudado todo o respeitante aos 

seus mecanismos de controlo (impedimentos e suspeições) - e ainda o estabelecimento 

dos seus honorários. Existem ainda os Peritos Avaliadores Judiciais aos quais se aplica 

o Código de Processo Civil, sendo de frisar a existência também de escusa, 

impedimento e suspeição como forma de superintendência. Quanto aos Avaliadores 

Fiscais importa dizer que se trata de uma avaliação regulada apenas por lei tributária, 

com os arcaísmos subjacentes ao seu regime e que existem hoje menos de 400 peritos 

avaliadores de finanças a nível nacional e a sua nomeação, embora conste da lei, parece 

pouco transparente e aleatória, o que denota um enquadramento nada responsável para 

aqueles profissionais cuja missão consiste em avaliar o património de todos nós. Uma 

sumária referência apenas ao exercício da função de perito qualificado na obtenção de 

certificado energético (ADENE - DL nº 78/2006) e aos peritos designados pelas 

Comissões Arbitrais Municipais (CAM) no âmbito do regime de determinação e 

verificação do coeficiente de conservação de locados (Decreto-Lei n.º 156/2006) 

respeitante ao arrendamento urbano. 

Uma última nota para o mercado não regulado ou livre (fora dos âmbitos acima 

referidos) e para a APAE E ANAI, associações de direito privado que agregam peritos 
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avaliadores de imóveis, onde fomos muito bem recebidos no trabalho de campo 

realizado e que nos mereceram um aturado estudo dos seus códigos de conduta 

profissional como poderemos ver no ANEXO 7. 

MOLDURA DA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA NO REINO UNIDO 

A tradição neo-liberalista do Reino Unido encara a regulação como intrusiva e 

desnecessária resultando historicamente desta aversão uma moldura auto-regulatória 

mais prática e assente nas corporações enquanto protectoras do bem público e do 

consumidor, disso sendo exemplo a atribuição de Cartas Reais (Royal Charters) a 

associações profissionais, como o RICS. Acresce ainda que, o Reino Unido tendo um 

sistema de common law, quer constitucionalmente quer governamentalmente, sempre 

foi particularmente avesso à corporização de normas, criação de códigos, especialmente 

ao nível da regulação, preferindo o pragmatismo tolerante do estabelecimento de 

princípios flexíveis e adaptáveis ao desenvolvimento de várias políticas. Assim, tendo 

como nota predominante as self-regulatory organisations, vigentes em Inglaterra até à 

crise criada pelo Barings Bank, enquanto auto-reguladores de ponta, o conceito 

desmoronou-se pela falta de delimitação de poderes regulatórios e competências de cada 

um desses organismos. Essa falha clara levou à reformulação do sistema de supervisão 

do Reino Unido, que culminou com a criação da Financial Services Authority (FSA) 

que se ocupou de todas essas competências a nível financeiro e adoptou uma 

remodelação de regulamentação (BERR) assente em normativas principle based e uma 

abordagem regulatória assente numa análise de risco denominada Advanced, Risk-

Responsive Operating frameWork (ARROW) mas mantendo a aludida noção de que 

uma auto-regulação eficiente é crucial para o desenvolvimento profissional e para 

assegurar os interesses públicos. Em consequência, RICS e FSA são assim ambos 
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reguladores. O RICS regula membros e firmas que prestam serviços relacionados com o 

sector imobiliário (surveying services), nomeadamente de avaliação. A FSA regula o 

sector financeiro quanto a diversas áreas (nomeadamente hipotecária, investimento, 

seguradora etc). Regulam assim diferentes partes do sector imobiliário mas podem 

colaborar como reguladores, como por exemplo no combate à fraude ou branqueamento 

de capitais, entre outras. 

No Reino Unido, existem profissões com regulação exclusiva cujo acesso é 

restrito por se encontrarem sob reserva legal. Os profissionais daquela actividade apenas 

podem exercer se estiverem inscritos naquele órgão profissional e caso sejam suspensos 

ou expulsos perdem o direito de exercer a actividade. Este não é o caso dos avaliadores 

da Royal Instituion of Chartered Surveyors. O RICS é sim um órgão que detém uma 

permissão especial, um estatuto profissional protegido de excelência que decorre de 

atribuição de uma exclusive royal chartered status e tem a prerrogativa de atribuir 

estatuto real aos seus membros no exercício das suas actividades. No fundo, é um 

privilégio de qualidade e de imagem com profunda tradição histórica e social. Em 

compensação, funcionando num sistema de auto-regulação (sem regulação estatal), 

aplica, aos seus membros, uma autoimposta moldura regulatória com monitorização e 

supervisão apertada levada a cabo pelos seus pares através da Instituição e orgulha-se de 

estabelecer padrões de exigência profissional susceptíveis de satisfazer as directrizes 

regulatórias (better regulation principles) vigentes no Reino Unido. 

De todas as molduras regulatórias analisadas, o RICS resultou a mais 

conseguida, tanto do ponto de vista teórico (definição de padrões de conduta e formação 

teórica para seu enraizamento), como do ponto de vista prático (supervisão e 

fiscalização consumadas de forma activa e célere tratamento sancionatório das violações 
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profissionais). Realizámos um enorme aprofundamento destas matérias, que por razões 

de espaço aqui não terão lugar detalhadamente. 

A Conduta Imprópria (unbeffiting conduct) - aplicável a pessoas individuais e a 

sociedades ou empresas - é um elemento fulcral deste regime, determinado não 

exaustivamente mas por delimitação negativa conceptual, sendo considerado como tal: 

Desonestidade; Uso indevido de dinheiro de clientes; Recusa de sanção disciplinar; 

Condenações por crime; Falhas de comunicação ou de cooperação com a Instituição; 

Incumprimento directo de Bye Laws ou Regulations; Violação de deveres de sigilo e 

confidencialidade; Violação de regras contabilísticas e de salvaguarda de fundos de 

clientes; Negligência quanto a seguro de responsabilidade civil profissional; 

Incompetência grosseira e violação de normativas de conduta ética, entre outros 

exemplos, que apenas casuisticamente seriam verificáveis. 

As regras de conduta RICS: Rules of Conduct for Members, Rules of Conduct 

for Firms e Help Sheet (Maintaining Professional e Ethical Standards), instituem os 

padrões de conduta profissional e prática, exigidos aos Membros. Estas regras não 

repetem obrigações legais que se aplicam também. A inobservância ou incumprimento 

destas regras por parte de um Membro RICS não dará necessariamente lugar a 

procedimento disciplinar. No entanto, o desrespeito de indicações associadas a estas 

regras será considerado em caso de apreciação da conduta do membro. Nessas 

circunstâncias o Membro deverá justificar as suas acções e tal será tido em conta. O 

Membro deve guiar-se tanto pela letra como pelo espírito destas regras. 

Esta moldura assenta no estabelecimento de valores centrais como normas de 

conduta ética. Aliás, entende a ética de forma pragmática: estudando padrões morais e 

sua susceptibilidade de afectar condutas. Os chamados core values, actualmente doze, e 

por rudimentar tradução nossa, serão: Agir com honorabilidade; Agir com integridade; 
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Ser sincero e transparente em todas as suas relações profissionais; Ser responsável por 

todas as suas acções; Conhecer e agir dentro das suas limitações; Ser objectivo em todas 

as ocasiões; Tratar sempre o outro com respeito; Servir de bom exemplo; Ter a coragem 

de tomar posição; Obedecer a todas as regras e regulamentações relevantes; Evitar 

conflitos de interesse; Respeitar a confidencialidade. 

O RICS defende a teoria do highest value para os seus membros. O 

comportamento ético é visto como factor diferenciador dos profissionais inscritos 

noutras instituições na medida em que serve de garante, perante o mercado, da 

idoneidade dos seus profissionais. Também, nos seus manuais mais técnicos como o 

Red Book ou Normas de Avaliação RICS o enfoque é nos padrões mínimos e não na 

metodologia, existindo largo aconselhamento quanto a questões de conduta ética 

profissional muito úteis na prática da avaliação. Para além desses, existe também um 

departamento de apoio disponível a membros com dúvidas sobre a conduta a tomar. 

O RICS adoptou assim este regime regulatório principle-based facilitando uma 

abordagem consubstanciada num corpo normativo directo, conciso mas que não 

dispensa a sua concretização nomeadamente quanto à: relação com a instituição (com 

deveres muito estritos e pormenorizados de informação, reporte, cooperação, formação 

contínua - CPD, seguro de responsabilidade profissional, deveres contabilísticos, e 

monitoring) e à relação com clientes (sendo de salientar a atenção dedicada a 

confidencialidade, responsabilidades contabilísticas e financeiras, conflitos de 

interesses, chinese walls, benefícios e forma de resolução de conflitos detendo um 

sistema de tratamento de queixas – CHP, formação profissional contínua obrigatória), e, 

lamentando o seu pouco desenvolvimento por restrições de espaço ditadas por regras 

académicas, remetemos para o esquematicamente representado no ANEXO 8. 
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Por último, uma alusão célere à Politica Sancionatória do RICS, estudada com 

profundidade, tendo-se visitado a Instituição, entrevistado um dos seus máximos 

responsáveis pela regulação, e, por último, analisado e traduzido os seus instrumentos 

disciplinares: Política Sancionatória – Guia para os procedimentos disciplinar, de 

registo/inscrição e de Painel Disciplinar e as Regras de Disciplina, Monitoring e 

Investigação (competência do Regulatory Board). Em síntese, as suas três partes 

essenciais são: 

1) Monitoring e Investigação; 

2) Regras para determinação de instauração de procedimento disciplinar; 

3) Regras de procedimento disciplinar. 

 Dessas cumpre realçar, os poderes de investigação, os poderes de inspecção e 

investigação, os procedimentos disciplinares, a constituição de painéis disciplinares 

sancionatórios e de instâncias de recurso como mecanismos tutelares efectivos. 

A finalizar, restrita à Avaliação Imobiliária, uma referência às Practice 

Statements e Guidance Notes do Red Book: as primeiras de utilização obrigatória e as 

segundas não vinculativas foram criadas para ajudar o avaliador na sua actividade 

prática, chamando aqui a atenção para o teor dos padrões mínimos éticos (PS1) na 

conduta deontológica a seguir pelo avaliador. 

Como crítica, dos pontos estudados, um em particular merece nota: a falta de 

legitimidade e de adequação das disposições de conduta em que estendem 

artificialmente, em nossa opinião, às considerações relativas à vida profissional dos seus 

membros a sua conduta pessoal e de vida privada. Criam uma obrigação de manter uma 

conduta específica mesmo quando o profissional sai da sua esfera laboral. O RICS, 

talvez resquícios do malthusianismo e hipocrisia da era vitoriana da sua constituição, 

relaciona a integridade do membro com a possibilidade de afectar a reputação da 
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profissão e de foice cria uma prisão em que não existe espaço para o desenvolvimento 

livre e criativo da pessoa humana. As leis, acompanhadas de bom senso ético adquirido 

no exercício da profissão servem bem para regular a conduta em sociedade (aliás, em 

caso de condenação criminal grave está expressamente prevista acção disciplinar e tal 

deveria chegar). Discorda-se da necessidade de imputar infracção disciplinar, por 

comportamentos pessoais menores como aconteceu com o episódio relatado numa 

entrevista no qual um membro que ameaçou com palavrões uma senhora numa 

discussão de trânsito recebeu uma severa condenação pela instituição. 

MOLDURA DA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA EM ESPANHA 

Ao Banco de España, doravante BdE, cabe regular todas as Avaliações de 

Imóveis para garantia hipotecária realizadas para instituições financeiras espanholas ou 

estrangeiras a operar através de uma subsidiária registada em Espanha. Compete-lhe 

aquilo que se poderia chamar o mercado “regulado” da avaliação imobiliária em 

Espanha. Através da Ley 2/1981 e do Real Decreto 685/1982 derrogado pelo Real 

Decreto 716/2009, procedeu à regulação do mercado hipotecário, ficando a cargo do 

BdE a concessão de homologação6 e verificação do cumprimento dos requisitos para 

inscrição de uma sociedade de avaliação (sociedad de tasacion) num registo especial7 

que para estas foi criado. Aqueles requisitos constam do regime jurídico de 

homologação dos serviços e sociedades de avaliação (Real Decreto 775/1997). Estas 

empresas são reguladas pelo BdE e sobre elas impendem requisitos técnicos 

pormenorizados (equivalentes aos melhores padrões internacionais), como 

                                                 
6 É uma autorização administrativa que permite o acesso a prestação de serviços de avaliação; 
7 Artigo 14º do Real Decreto 775/1997: em que se registam as sociedades e os serviços. Nomeadamente, os dados dos profissionais 
vinculados (suas competências, experiência dados pessoais etc.) e dados dos ocupantes de cargos directivos das empresas de 
avaliação e das empresas de crédito com serviços de avaliação. 
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desenvolveremos em seguida, através da Orden ECO/805/20038 sobre normas de 

avaliação de bens imóveis e de determinados direitos para certas finalidades financeiras.  

Assim, em face da imperatividade desta norma, existem avaliações hipotecárias 

reguladas e não reguladas. Apenas as avaliações efectuadas segundo uma empresa 

homologada e sob supervisão do BdE podem realizar uma avaliação para finalidades 

financeiras e esta apelida-se de Tasacion. No fundo, estas regras do BdE servem para 

verificar se o avaliador: utilizou a documentação integralmente apropriada; percorreu 

todas as etapas consideradas necessárias para a realização da avaliação; utilizou as 

técnicas e cálculos adequados ao tipo de avaliação e se toda a informação exigida por lei 

consta do relatório. 

A CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores, doravante CNMV, é a 

entidade reguladora competente sobre todos os agentes do mercado de valores 

mobiliários, assumindo gradualmente a função de outro regulador na avaliação 

imobiliária em Espanha, especialmente no que concerne a organismos de investimento 

colectivo, reconhecido e incentivado pelo BdE. Aliás, não nos parece exagero afirmar 

que hoje em dia a CNMV regula em Espanha a avaliação respeitante a empresas cotadas 

ao passo que o BdE regula a avaliação para empresas não cotadas de avaliação para 

determinadas finalidades e regula as empresas de avaliação e seus avaliadores. Tal 

parece ter sido consagrado pelo Real Decreto 716/2009. 

Por último, à Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sendo uma 

entidade regulatória menos autónoma, com dependência directa do Ministério da 

Economia e das Finanças (aliás, summo rigore, dele faz parte), com o escopo de 

garantir, através das suas actividades de supervisão e controlo, a segurança e 

estabilidade das empresas seguradoras e das gestoras de fundos de pensões, cabe aferir e 

                                                 
8 Esta norma foi, entretanto, actualizada pelas ORDEN EHA/3011/2007 e ORDEN EHA/564/2008. 
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verificar a validade das avaliações efectuadas para os sobreditos fins, tendo obviamente 

poderes supervisórios sobre as mesmas. Porém, em caso de infracção, o seu poder 

punitivo maior exercer-se-á mediante comunicação ao BdE. 

O mercado da avaliação imobiliária em Espanha divide-se maioritariamente por 

dois tipos de avaliações: as reguladas pelo BdE e as não reguladas que podem não 

adoptar um critério específico ou adoptar um padrão internacional, como as Normas de 

Avaliação RICS, as EVS do TEGoVA ou as IVS. As avaliações reguladas pelo BdE são 

as denominadas tasaciones e são as únicas aceites pelos bancos e entidades de crédito 

reconhecidas em Espanha. Uma tasacion pode ainda ser RICS, EVS ou IVS, no entanto, 

uma avaliação internacional já não pode ser uma tasacion uma vez que não é regulada 

pelo BdE. Esta bifurcação assenta no sistema normativo de avaliação de bens imóveis 

contemplando determinados direitos para certas finalidades financeiras, que acima 

mencionámos e que é a pedra de toque de todo o sistema de avaliação espanhol: a Orden 

ECO/805/2003. 

Para a avaliação imobiliária em Espanha não regulada, em geral, não se exige 

um grau universitário específico, nem existe essa faculdade académica (apenas cursos 

de pós-graduação e de formação adicional, tal como em Portugal9), excepto para as 

tasaciones, cujos profissionais têm de ser licenciados em determinadas áreas. 

As empresas reguladas de avaliação em Espanha (tasadoras), como já vimos, 

dedicam-se exclusivamente à avaliação, em especial de bens imóveis e estão sob alçada 

do BdE, enquanto supervisor que as autoriza e regula na avaliação para determinadas 

finalidades financeiras. Este enfoque regulatório é altamente detalhado, com uma 

densidade normativa elevada permitindo poucas veleidades aos seus regulados. Além 

                                                 
9 Aqui poderá ser feita uma outra separação mais prática. As multinacionais de avaliação em Espanha cobrem cerca de 50% do 
mercado não regulado e, normalmente exigem licenciatura, ao passo que o mercado não regulado em que intervêm outros 
avaliadores não costuma requerer esse grau académico. 
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disso, o seu regime de reporte informático é também assinalável, através do 

departamento de sistemas de informação do BdE, facilitando o seu monitoring, podendo 

observar-se o esquema deste sistema hipotecário no quadro 1 do ANEXO 9. 

Quanto à avaliação hipotecária procurou-se regular a actividade de todas as 

entidades de crédito e estabelecimentos financeiros ao conceder crédito utilizando 

imóveis como garantia (mercado primário), que depois se comercializariam através de 

emissão de instrumentos financeiros como obrigações ou cédulas hipotecárias (mercado 

secundário). A intenção era evitar a lógica de juiz em causa própria vigente à época, em 

que os empréstimos garantidos eram efectuados com base em avaliações in house por 

funcionários das entidades financeiras. Após a sua aprovação, vários foram os 

aprofundamentos deste quadro jurídico unificador que sujeitou quer sociedades de 

avaliação, quer serviços de avaliação de entidades de crédito10 ao controlo pelo Banco 

de Espanha11. Hoje, este é efectuado de duas formas: 1) Regulação apriori pela 

obrigação de registo e homologação destas sociedades junto do Banco de Espanha (Real 

Decreto 775/1997); 2) Por diploma detalhado a nível técnico e formal, a Orden 

ECO/805/2003, fixando normas de avaliação de bens imóveis e de determinados 

direitos para certas finalidades financeiras. 

As empresas de avaliação, através da sua homologação controlam, certificam e 

validam avaliações efectuadas por profissionais com grau universitário, sendo que, em 

concreto, podemos considerar os seguintes tipos de avaliadores regulados: 

1) Profissionais independentes (tasadores): Apenas se admitem certos 

licenciados, tais como Arquitectos e Arquitectos técnicos, para a generalidade dos 

imóveis de habitação (terrenos e imóveis edificados com destino residencial); 

                                                 
10 Uma breve nota: Os serviços de avaliação das entidades financeiras, normalmente por departamentos criados para o efeito, têm 
algumas limitações: só podem fazer avaliações estritamente hipotecárias e quando os imóveis a avaliar sirvam de garantia 
hipotecária a operações levadas a cabo por empresas do mesmo grupo. 
11 De referir também, que as sociedades internacionais de avaliação também têm de se registar no Banco de Espanha e obedecer aos 
requisitos legais para poderem efectuar avaliações reguladas. 
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Engenheiros e Engenheiros técnicos, para aqueles bem como, em função da 

especialidade correspondente, para imóveis específicos (ex: industriais e comerciais). E 

ainda, Engenheiros e Arquitectos agrónomos para terrenos agrícolas. 

2) Profissionais vinculados (supervisores de controlo interno): Avaliadores com 

experiência mínima de 3 (três) anos na actividade (tasacion), que tenham celebrado com 

a entidade de avaliação um contrato em exclusividade (só podem pertencer à sociedade 

de avaliação a que se encontram vinculados) com a finalidade de garantir e 

supervisionar mecanismos de controlo interno. Esses mecanismos são os necessários 

para assegurar um adequado conhecimento do mercado imobiliário, o cumprimento das 

normas de avaliação aplicáveis e a obediência às obrigações e incompatibilidades 

estabelecidas na lei. 

Existem ainda procedimentos de controlo interno exigentes tais como adequado 

conhecimento de mercado (bases de dados, informação estatística, canais de transmissão 

etc.), manual de procedimentos quanto às normas de avaliação aplicáveis (critérios 

concretos, controlo de qualidade das avaliações, sistema de formação e actualização de 

conhecimentos etc.), informação mínima disponível sobre incompatibilidades, segredo 

profissional, obrigações de registo e arquivo, entre outras. 

Um melhor vislumbre deste mercado - da perspectiva das suas protagonistas, as 

empresas de avaliação ou sociedades de tasacion - consta do Esquema da ATASA 

(Asociación Profesional de Sociedades de Valoración), que é Quadro 2 do ANEXO 9, 

sendo aquela a maior associação profissional de empresas de avaliação espanholas e as 

suas associadas responsáveis por mais de 80% das avaliações efectuadas no mercado 

regulado, fundadora do TEGoVA e presente no IVSC, possuindo um completo código 

de conduta ética versando sobre competência, independência, integridade, objectividade 
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e regras actuais de qualidade profissional, aplicável às suas associadas mas 

aparentemente sem coercibilidade ou aplicação compulsória. 

Esta solução de partição do mercado regulado espanhol segundo a finalidade a 

que a avaliação se destina, trouxe claros benefícios. Nomeadamente, uma maior 

responsabilização e escrutínio dos avaliadores, uma unificação de critérios de avaliação 

compulsória mas previsível, um conhecimento de mercado mais partilhado e 

consequentemente mais transparente e uma maior especialização quer das empresas de 

avaliação, quer dos avaliadores individuais que a compõem12. 

Porém, o sistema espanhol não está isento de críticas. Uma das mais frequentes é 

o enorme peso das entidades bancárias e financeiras nas sociedades de avaliação. 

Estima-se que aproximadamente 50% das tasaciones do mercado espanhol são 

efectuadas por empresas de avaliação directamente ligadas a entidades financeiras. 

Aliás, o sector financeiro espanhol controla uma em cada quatro empresas de avaliação 

homologadas pelo BdE e tem presença no capital social de mais de um terço das 

empresas nele registadas. Tudo se torna mais grave se adicionarmos a este facto, a 

conclusão simples de que independentemente dessa casualidade, estas entidades 

financeiras seriam (e são) sempre as maiores clientes das empresas de avaliação, com 

um volume superior a 80% da sua quota de mercado. 

Quanto ao Mercado apelidado “não regulado”, é, obviamente, de dimensão 

reduzida, e é dominado por grandes empresas multinacionais de avaliação, além das 

empresas de avaliação ou sociedad de tasacion que nele também concorrem. Apesar de 

existir uma maior liberdade na escolha do avaliador, esta recai preferencialmente em 

normas internacionais seguindo uma matriz maioritariamente determinada pelas Normas 

de Avaliação RICS, mas igualmente seguindo as EVS do TEGoVA ou as normas IVS. 

                                                 
12 Cremos, aliás, que a obrigatoriedade de objecto social único de avaliação de bens, direitos ou serviços foi um contributo 
fundamental para a especialização e aprofundamento de conhecimento dos mercados em que as empresas de avaliação trabalham. 
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Estas avaliações não reguladas incidem maioritariamente na avaliação para 

análise de investimentos imobiliários (aquisições de terrenos, permutas, estudos de 

viabilidade de projecto), activos empresariais, na liquidação de patrimónios 

imobiliários, processos sucessórios e divórcios, e demais peritagens judiciais, tais como 

insolvências, bens apreendidos, arrestados ou embargados, divisões de coisa comum, 

indemnizações patrimoniais, expropriações, processos tributários etc. 

Em suma, querendo deixar uma perspectiva mais global da Avaliação 

Imobiliária em Espanha consoante a finalidade a que se destina (ou neste caso segundo 

o binómio valor/finalidade), remetemos para o quadro 3 do ANEXO 9, onde podemos 

observar claramente a divisão entre mercado regulado e não regulado através da sua 

sinonímia: Mercado Hipotecário e Mercado não Hipotecário. 

CAPÍTULO III – MODELOS SUSCEPTÍVEIS DE ADOPÇÃO EUROPEIA E 
NACIONAL. 

Medida a sensibilidade dos agentes e analisados os sistemas comparados na 

avaliação imobiliária, cabe-nos agora: 

A. Almejar um denominador comum passível de aplicação universal – comparando 

as melhores práticas da avaliação imobiliária quanto a competências técnicas e 

éticas de um avaliador. 

B. Apontar caminhos de regulação para a avaliação imobiliária europeia e nacional. 

No ponto A), em dois pilares: 

1) Análise comparativa da Definição de Avaliador para IVSC, RICS, TEGoVA por 

um lado, e a vigente em Espanha e Portugal por outro, buscando as 

competências entendidas por mínimas para um Avaliador (o avaliador); 
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2) Análise comparativa de Códigos de Conduta internacionais, UE, IVSC, RICS e 

TEGoVA como base comum de discussão para um normativo ético aplicável à 

actividade de avaliação (normas de conduta do avaliador).  

Assim, entrando no primeiro destes pontos – análise de uma possível definição 

transversal de Avaliador - socorremo-nos de vários contributos, tendo escolhido o 

RICS, o IVSC, o TEGOVA, a nossa CMVM e o BdE (tasacion) como os principais 

modelos que estudámos e cujo contributo pode ser encontrado – em tabela comparativa 

– no ANEXO 10. 

Como ponto prévio será de salientar que apesar de termos preterido a União 

Europeia - por impossibilidade de comparação teórica directa com os demais – a mesma 

aqui teria sempre um papel fundamental enquanto possível prescritor na criação de 

regras vinculativas (Leis) na avaliação imobiliária europeia mas também enquanto 

sistema transversal de aplicação, pois seria sempre fundamental analisar os seus 

impactos nesta actividade/profissão de avaliador quanto ao reconhecimento de 

competências e liberdade de prestação de serviços (Directivas 2005/36/EC e 

2006/123/EC), em especial no que respeita à relação entre reconhecimento mútuo de 

qualificações profissionais (competências técnicas e experiência) e regulação da 

profissão ou barreiras à entrada e supervisão por autoridades públicas. Uma pequena 

nota ainda para a inexistência de uma definição única de avaliador a nível europeu que 

procurámos colmatar através de duas leituras: do Código de Conduta para avaliadores 

europeus, neste caso surveyors13 realizado pela FIG, através da sua representante junto 

da União Europeia, o Comité de Liaison des Géomètres Européens-Geometer Europas 

(CLGE-GE), onde se definem os profissionais com habilitações literárias e competência 

                                                 
13 Aqui dever-se-á entender surveyor no seu sentido mais lato de inspector ou perito, incluindo não só avaliadores mas também 
topógrafos, agrimensores, entre outro, sendo uma definição datada de 2004 e que terá, seguramente, revisão futura. 
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técnica para a correcta execução de uma ou mais tarefas (seguindo um pouco o acquis 

das directivas) e dos esforços constantes da Directiva 2006/48/EC (Anexo VIII, Parte 2) 

e da Comunicação da Comissão 97/C209/03 (State Aid) que procuraram oferecer 

critérios de independência para o avaliador. Assim cremos serem estes, apesar de 

indirectos, auxílios úteis á estandardização futura da profissão. 

Em suma, da comparação efectuada entre as cinco molduras estudadas, poderíamos 

concluir quanto à definição do quadro base das qualificações de um Avaliador (bem 

como o conteúdo de um relatório) que se tem vindo a observar um esforço de 

uniformização assente em vários pontos comuns: 

- Exigência crescente de um grau académico como pressuposto teórico de base; 

- Processos rigorosos de certificação e atribuição de competências; 

- Reconhecimento da competência através da valorização da experiência profissional; 

- Definição, razoavelmente comum, de conhecimentos e aptidões: nomeadamente de 

mercado e suas dinâmicas (especialmente locais);  

- Responsabilização do Avaliador14; 

- Gradual atribuição de mérito e importância às funções de auto-regulação, 

nomeadamente das associações profissionais, na execução da missão regulatória; 

- Esforços de delimitação da conduta ética profissional e reconhecimento deontológico 

como ferramentas destinadas a assegurar elevados níveis de competência na avaliação, 

distinguindo-se: a independência, a imparcialidade e o sigilo profissional. 

- Liberdade na escolha dos métodos, convocando o avaliador ao pleno desempenho da 

sua perícia técnica e adequada qualidade de trabalho profissional; 

                                                 
14 Apesar de não constar do comparativo parece existir convergência internacional na obrigatoriedade de transferência da 
responsabilidade civil dos avaliadores no exercício da sua actividade profissional para contratos de seguro adequados. 
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- A certificação profissional, o reconhecimento de competências, a sua equivalência e 

consistência transversal intra comunidade europeia, tornam a oferta mais alargada e 

possibilitam uma comparação mais próxima das suas reais valências. 

Em suma, desafios futuros esperam um Avaliador profissional transversalmente: 

1) Habilitado, competente, experiente e objectivo; 

2) Capaz de entender as instruções do Cliente, interpretando a melhor forma de as 

corporizar em função do fim a que se destinam; 

3) Que certifique e se responsabilize pelo resultado visível do seu trabalho: o Relatório; 

4) Com idoneidade, independência e capacidades éticas e interpesssoais de lidar com 

conflitos de interesses, verificadas por reguladores ou auto-reguladores eficientes; 

Esta análise buscou apenas lançar as bases comparativas de sistemas europeus e 

nacionais sobre o que deve “ser” o Avaliador bem como o seu instrumento nuclear de 

corporização de conhecimento: o relatório de avaliação. 

Assim, passaríamos ao segundo ponto - análise transversal de Códigos de 

Conduta, que incide na comparação de códigos de conduta na avaliação imobiliária 

como apoio à identificação do seu denominador, escolhendo-se as quatro instituições 

transnacionais que maiores contributos têm trazido para a avaliação imobiliária: O 

IVSC, o TEGoVA, o RICS e, claro, a União Europeia, conforme ANEXO 11. 

O nosso singelo labor residiu inicialmente em encontrar comparáveis para 

códigos de conduta europeus na avaliação imobiliária, tendo analisado o regime da FIG 

e da EuroExpert (vide comparativo), mas também - como resultado forte da atenção da 

União Europeia aos mecanismos de aperfeiçoamento da qualidade dos serviços 

prestados no mercado interno/único europeu – outros instrumentos como o guia 

“European Communities (2007) Enhancing the quality of services in the Internal 
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Market: The role of the European codes of conduct”15, todavia sempre limitados quer 

pelo respeito das leis comunitárias e nacionais quer pela proibição de criação de 

barreiras: à mobilidade profissional, ao reconhecimento de qualificações profissionais e 

à livre prestação de serviços. 

Na busca dos valores éticos e deontológicos partilhados pelos maiores agentes 

da avaliação imobiliária, para tentar encontrar o mínimo comummente aceite e 

susceptível de aplicação transversal consubstanciada no citado anexo, guiámo-nos por 

critérios objectivos de aplicação desses instrumentos, a saber: Imperatividade, sendo de 

salientar a menor imperatividade dos Códigos do IVSC e FIG por contraponto á maior 

pelo RICS; Princípios Éticos e Profissionais, tendo resultado da análise uma comunhão 

no concernente às características inerentes ao avaliador - independência, imparcialidade, 

integridade e objectividade e, particularidades respeitantes a descrédito profissional e 

responsabilidade perante o interesse público nos normativos do IVS e do FIG; No que 

toca à responsabilidade civil extra-contratual dos avaliadores (“pessoal”), o FIG e o 

TEGoVA (este como elemento de confiança do Cliente e ligado à negligência 

profissional) vêm abordar essa questão, com a nuance do FIG excepcioná-la caso a 

regulamentação nacional disponha de forma diversa, já noutra perspectiva o Red Book, 

além do disposto na sua Pratice Statement 1.8, considera que a responsabilidade pessoal 

dos avaliadores é indissociável da sua responsabilidade profissional (grau extremo de 

exigência); Na relação com consumidores foi amplamente aceite a necessidade de tais 

relações se pautarem pela honestidade, confidencialidade, discrição e sempre tendo em 

conta o interesse dos clientes, estando também de acordo quanto ao modo como o 

relatório de avaliação deve ser elaborado (de notar ainda as exigentes disposições do 

                                                 
15 Guia para criação de códigos de conduta para associações profissionais incidindo sobre ética nas suas vertentes de independência 
e imparcialidade, relações inter pares e com destinatários dos serviços, segredo profissional, qualificações profissionais e formação 
contínua profissional, seguro de responsabilidade profissional, regras societárias e equipas multidisciplinares comunicações 
comerciais e publicidade, remuneração, mecanismos de controlo e sancionamento - monitoring. 
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RICS quanto a consentimento e aprovação de Cliente quanto às normas a usar em 

avaliação transnacional de activos e à equiparação da responsabilidade de membros, 

empresas de avaliação e pessoas sob a responsabilidade de ambos, bastando-se o FIG e 

o IVSC apenas com a supervisão dos empregados dos avaliadores e eventualmente com 

a sua adesão aos códigos de conduta); Quanto à disponibilização dos códigos esta 

apenas é excepcionada pelo IVSC (estranha opacidade para um standard setter), cujas 

regras têm de ser adquiridas, sendo oferecidas e acessíveis pelo FIG, TEGoVA e RICS; 

Os seguros de responsabilidade profissional, não constam de nenhum código com 

excepção para as regras de conduta do RICS (compulsório para qualquer avaliador nos 

termos do Red Book) e para o FIG que o menciona como recomendação; O tratamento 

que é dado à questão da protecção de dados dos clientes é claro: existe um dever de 

confidencialidade que obriga o avaliador a não revelar qualquer tipo de informação 

pertencente ao cliente, a menos que possua o seu consentimento para tal ou se trate de 

uma questão judicial; Quanto aos honorários a serem praticados, todos concordam que é 

fundamental um mecanismo transparente, sendo o RICS, quer pelas regras, quer 

especificamente pelo Red Book, o mais prescritor na sua fixação; No respeitante à 

qualificação profissional o enquadramento é vago por se encontrar disperso noutras 

normativas de cada organismo, remetendo-nos para a legislação do país (FIG), para 

requisitos educacionais mínimos (TEGoVA), aptidões e conhecimentos para exercício 

profissional competente (IVS) e certificação ou licenciatura além dos estudados 

requisitos, nalguns casos do RICS; No referente a conflitos de interesse e pressões 

externas é transversal a todos os códigos sendo pacífico que: caso o avaliador suspeite 

da existência de conflito de interesses deverá comunicá-lo ao seu cliente e obter o seu 

consentimento para poder continuar a executar a avaliação (existindo ainda 

especificidades do RICS quando se trate da mesma matéria para dois Clientes, e do IVS 
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relativamente a compensações e opinião predeterminadas ou herd effect); Por último, na 

implementação e monitorização dos códigos em exame existem marcadas diferenças: O 

FIG - o seu código é um instrumento normativo meramente programático (principle 

based), o EuroExpert (Code of Pratice for Experts within EuroExpert) e o TEGoVA 

(com exequibilidade embora mediante mero controlo sobre interposta pessoa colectiva 

que por sua vez controla os seus membros) transferem a sua responsabilidade 

supervisória para as associações profissionais nacionais aderentes, exigindo no máximo 

a adesão ao seu código de conduta profissional, de outra facie, as regras IVS não têm 

monitoring, exequibilidade directa, nem tão pouco autoridade formal, sendo mero 

complemento da regulamentação existente, exemplo que se observa radicalmente 

diferente quanto às Normas de Avaliação RICS, monitorizadas através de poderes 

investigatórios plenos, na sua qualidade de organismo auto-regulador. Aliás, essas 

normas relativas a confidencialidade, identificação de ameaças à independência e 

objectividade e gestão de conflitos de interesses são vinculativas para membros RICS 

constituindo fundamento pleno para procedimento disciplinar e como tal alvo de 

controlo e escrutínio por parte da instituição. Estes últimos são, sem dúvida, os pontos 

onde a uniformização e consequentemente a transversalidade se afigura mais complexa. 

Por último, foi também elemento essencial (em especial para a nossa proposta) a 

observação comparativa dos dois mais avançados sistemas internacionais de certificação 

de avaliadores individuais (conforme ANEXO 12, cuja leitura recomendamos): o REV 

ou sistema de Avaliador Europeu Reconhecido (Recognised European Valuer) - um 

grau especializado de avaliador conjugado com os aludidos requisitos mínimos de 

formação (MER) criado pelo TEGoVA, e o VRS ou Sistema de Registo de Avaliador 

(Valuer Registration scheme) - desenhado pelo RICS que exige inscrição obrigatória e 

define as práticas mais exigentes na avaliação - como sonantes contributos para um 
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sistema de reconhecimento profissional de competências consagrado na legislação 

internacional e europeia e que se estimaram de elevada importância na avaliação 

imobiliária. 

Entrando no ponto B) deste último capítulo, restam-nos forças para um brevíssimo 

ensejo final, lançando três questões à contenda: 

1) Seria possível uma transversalidade na Avaliação Imobiliária Europeia? 

2) Que propostas regulatórias melhor se adequariam à realidade nacional? 

3) Que Avaliador Nacional e suas competências? 

Entrando nesta primeira pergunta, foi atrás observado que a definição 

profissional do Avaliador, em face do que dele espera o mercado, está correctamente 

desenvolvida. A certificação profissional, o reconhecimento de competências, e a 

possibilidade de haver uma qualificação pan-europeia parecem também realidades 

próximas. Um avaliador – profissional, transversal, habilitado, competente, experiente, 

objectivo, interiorizando as instruções do cliente, responsável pelo seu trabalho, com 

idoneidade, independência e capacidades éticas - parece ser passível de ser definido. 

O tronco comum é aliás, hoje em dia, já bem superior às idiossincrasias técnicas 

e éticas de cada país. Assim, porventura, um código europeu aplicável à avaliação 

imobiliária fixando pelo mínimo exigível quer o nível de conduta técnica quer os 

parâmetros éticos do exercício da profissão, talvez não se afigure um passo demasiado 

largo. Demandando uma maior integração regional através da homogeneização: 

- Académica (habilitações mínimas); 

- Ética; 

- Formação Teórica Complementar; 

- Formação Prática: Experiência, Treino acompanhado; Estágio; 
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- Renovação contínua de competências profissionais; 

- Responsabilidade Profissional; 

Concluindo, as bases para encontrar uma moldura europeia parecem existir, estar 

definidas, serem adequadas e completas.  

Todavia, da nossa análise, resulta uma evidência: a ausência de um mecanismo 

fiscalizador “tentacular” na avaliação imobiliária europeia, capaz de garantir:  

- Supervisão, monitoring e consequente cumprimento de regras fixadas;  

- Escrutínio do regulador e responsabilização dos regulados;  

- Investigação, procedimentos disciplinares apropriados e céleres;  

- Certificação e homogeneização das qualificações dos avaliadores16; 

Mas que Regulador e Supervisor? Regulação por sector? Ou regulação por 

função? Isto é, um Supervisor Único Europeu para todos os sectores imobiliários 

(modelo centralizado)? Ou um Supervisor Sectorial (in casu Avaliação Imobiliária)? 

 Independentemente dessa escolha parece-nos que tal missão incluiria sempre 

quer regulamentação (aproveitando os mencionados legados), quer supervisão 

(especialmente na sua vertente sancionatória), contemplando três pontos de especial 

importância, num regulador deste tipo: 

a) Imperatividade e monitoring; 

b) Legitimidade, envolvimento e distribuição de ónus; 

c) Alterações qualitativas do processo de regulação. 

Ora, assim, a dúvida talvez já não resida tanto na correcta definição da moldura 

legal como na perfilhação de uma adequada abordagem na construção do processo de 

regular. Assumindo, aí, dois pontos-chave pela indispensabilidade de permitir:  

                                                 
16  Como vimos, já largamente existentes. 
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A) Poderes Executivos a um Regulador ou Auto-Regulador Europeu do Imobiliário 

(ou apenas da avaliação) com total autonomia mas com escrutínio 

(accountability) político directo perante órgãos da União Europeia, estimulando 

a interacção entre os planos nacionais e supra nacionais;  

B) Poderes de Implementação de reformas regulatórias de forma global, de modo a 

evitar lacunas e falhas de regulação nas interconexões entre sectores (muito 

problemático atenta a vastidão de mercados que toca a avaliação) mas sem 

receio de alterações dos pressupostos em que assenta o sistema regulatório, 

criando especiais liberdades de investigação e de monitoring. 

Obtida a sensibilidade e opinião de quem realmente está no mercado da 

avaliação imobiliária em Portugal e se preocupa de forma séria com ele, vertidas as 

considerações antecedentes sobre as molduras regulatórias da avaliação imobiliária, 

sobre a sua integração no contexto económico dos países em análise, a nível europeu e 

internacional, comparados os modelos europeus quanto à definição de avaliador e 

relatório, códigos de conduta e demais normativos aplicáveis e terminadas as breves 

notas sobre uma eventual regulação europeia do sector, cabe-nos agora terminar 

alistando alguns apontamentos sobre o que nos motivou desde início: A possibilidade de 

melhorar a regulação na avaliação imobiliária em Portugal.  

Partindo agora para a segunda e penúltima pergunta, o nosso esforço restringir-

se-á a atear simples achas orientadoras para um aprofundamento futuro. 

A nossa análise exploratória evidenciou que a esmagadora maioria dos 

inquiridos, encarou como maiores vicissitudes do sistema de regulação e supervisão 

nacional na avaliação em Portugal:  

- Exigência técnica reduzida;  
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- Inexistência de regras de tratamento de fundos de clientes;  

- Regulamentação dispersa; 

Além desses três aspectos, julgou ineficientes os procedimentos de monitoring 

na avaliação imobiliária em Portugal. Finalmente, encarou a auto-regulação da 

actividade como solução positiva e praticável. 

No ANEXO 13, sem qualquer pretensão, compusemos algumas considerações 

gerais comparativas da regulação e da auto-regulação, frisando os seus modelos mais 

comuns, evidenciando alguns dos seus perigos inerentes e tentando resumir as 

expectativas de cada solução. Esse esforço não terá outro mérito que não seja debater as 

particularidades desses dois grandes modelos para melhor enquadramento dos três tipos 

regulatórios básicos aqui trazidos á colação para a realidade nacional: 
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problema comum dos reguladores: o monitoring não ser o seu core e algum afastamento 

da realidade prática. Quanto à Supervisão Conjunta de modelo dualista (dois 

reguladores com poderes no mercado da avaliação imobiliária) implicaria não só a 

separação da supervisão por objectivos (poderes transversais em que cada autoridade 

detém uma área de supervisão independente) mas também uma separação funcional 

(muito clara e com áreas e poderes bem definidos), ainda neste a Co-regulação - ou seja 

uma parceria entre uma entidade pública (regulador) e outras entidades (ex.: um auto 

regulador) para o exercício de funções de regulação da actividade da avaliação 

imobiliária (constelações complexas de regulação) – implicaria identificar limites e 

campos de actuação das entidades públicas como coordenadoras num plano de dupla 

subordinação17, em qualquer destes casos alertamos para as consuetudinárias assimetrias 

de informação (seria natural que o auto-regulador manobrasse a informação em função 

da conveniência dos seus membros) e para a tendência natural de obtenção do 

monopólio da fiscalização de normas e do monitoring pela outra entidade. Por último, 

numa escolha auto-regulatória por exemplo através de uma associação pública 

profissional constituída excepcionalmente para regular este sector18, que contemplasse: 

Selecção e credenciação dos profissionais aptos a exercer a profissão; Formação inicial 

e complementar; Regulação das várias formas possíveis para exercer a profissão de 

avaliador (preferencialmente separando-a por actos19); Manutenção e cumprimento das 

normas e regras deontológicas; Exercício de competências disciplinares e punição.20 

                                                 
17 Curiosamente previsto no artigo 372º do CVM. 
18 Satisfazendo uma necessidade específica do mercado pois a auto-regulação da profissão de avaliação em Portugal exigirá o 
reconhecimento de um interesse público especial que o Estado não queira prosseguir por si próprio. 
19 Por exemplo através de tipos ou classes de avaliação fazendo a sua diferenciação em função da complexidade, formação, 
experiência e responsabilidade em face dos riscos associados ao objecto a avaliar (conforme proporemos no ANEXO 14). 
20 Independentemente da escolha da entidade (existente ou a criar), a incumbência de gestão dos processos de coordenação e 
regulação será sempre essencial numa solução regulatória para a avaliação imobiliária e teria de integrar regulados ou auto-
regulados (evitando custos sociais) e só depois impor e fiscalizar. Tal organismo deveria delinear uma estratégia coordenada com 
estabelecimentos de ensino, institutos de formação, associações profissionais, ordens profissionais e demais stakeholders (definindo 
as qualificações de cada profissional, as formas de avaliação e certificação, os requisitos mínimos e barreiras à entrada etc.) e só 
depois os procedimentos de supervisão e monitoring, bem como os responsáveis pela sua implementação. 
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Por último, ainda, por residual híbrida de aplicação de sistemas internacionais na 

avaliação imobiliária em Portugal (RICS, TEGoVA, IVSC ou Regulação e supervisão 

europeia), de três formas que por exercício académico se admitem: 

A) Directamente por via da União Europeia; 

B) Por uma associação nacional, por exemplo através de inscrição no TEGoVA ou 

através de um acordo com o RICS; 

C) Por um regulador nacional (co-regulação embora a aplicação destas normas 

internacionais tivesse sempre cariz voluntário); 

Em consonância com os desejos dos agentes nacionais manifestados nas 

respostas ao nosso questionário, a criação de uma auto-regulação acabaria por ser 

benéfica pois não só fiscalizaria a qualidade das qualificações académicas com que os 

profissionais tentariam aceder à profissão (por via de exames de acesso, criando 

barreiras à entrada) como prepararia profissionais de alta qualidade técnica (impondo a 

formação contínua, desenvolvendo e actualizando os conhecimentos daqueles) e 

apostaria na formação ao nível dos valores deontológicos e de ética profissional, 

essenciais para criar e reforçar a confiança dos consumidores no serviço que prestam21. 

Partindo agora para a terceira e última pergunta desta segunda parte, respeitante 

ao avaliador nacional, devemos ter em conta o atrás exposto, criando uma maior 

qualidade de serviço essencial face ao crescente nível de competitividade, tornando-se 

premente para os nossos profissionais da avaliação imobiliária apostar na 

estandardização da profissão ao nível do percurso académico necessário, uniformizar o 

grau de conhecimentos técnicos inerentes à profissão, criar uma associação/organização 

                                                 
21 Poder-se-ia lançar uma derradeira discussão válida para qualquer dos modelos regulatórios em apreço. Qual seria a densidade 
normativa adequada? A regulação europeia tradicional rule based, mais prescritiva, rígida e previsível mas mais limitada e simples, 
ou a muito em voga regulação principle based mais programática, flexível e subjectiva mas que pressupõe uma tradição (ex: anglo-
saxónica), contexto cultural consonante e uma maior experiência do regulador, dos mercados e dos seus agentes? Qual seria, no 
panorama nacional, a mais eficiente? Qual, em face do índice de desenvolvimento do nosso mercado de avaliação imobiliária, 
permitiria um grau mais elevado de fiscalização na aplicação das regras (enforcement)? 
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profissional que proteja os seus interesses, estabelecer critérios de acesso à profissão 

que se compadeçam com as necessidades da mesma, reconhecer as suas especificidades 

e vincular-se a regras de conduta e ética profissional imprescindíveis em qualquer 

profissão especializada actual. 

Para tanto, precisam de a definir. A clara definição da capacidade do agente 

profissional da avaliação é um ponto essencial para qualquer sistema de avaliação 

imobiliária. Ao longo do presente trabalho fomos comparando e burilando esta noção. 

Habilitação académica; Competência profissional; Experiência no mercado onde 

se insere e objectividade na transmissão são vectores fundamentais para a sua aptidão. 

Compreensão e alcance do que lhe é instruído, abertura à intenção do Cliente, 

leitura da finalidade da sua tarefa, são qualidades elementares num avaliador. 

Por último, responsabilidade, zelo, brio profissional, consciência do seu real 

papel e das consequências dos seus actos, são atributos que importa desenvolver. 

 Do estudo comparativo efectuado, usámos a definição de Avaliador Profissional 

do IVSC (que inclusivamente traduzimos) para retirar paradigmas concretos do que 

deve ser um avaliador e da preparação que se lhe exige como contributo base para uma 

adaptação à realidade portuguesa da avaliação imobiliária: Licenciatura Universitária; 

Exames Profissionais; Treino estruturado em Ética; Experiência Profissional; Formação 

Contínua; Licenciamento (quando exigível). Esta, habilitação ou inscrição para a prática 

profissional poderia ser conferida a avaliadores individuais bem como a empresas de 

avaliação e abrangeria diversas escalas de competência profissional, (traduzidos em 

Alvarás na nossa proposta que é ANEXO 14), em função da qualificação profissional, 

do preenchimento de requisitos éticos, da experiência, da densidade técnica do próprio 

acto, das características do objecto a avaliar, entre outras. 
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 Mereceria, este trabalho, umas notas de enquadramento da profissão a nível 

nacional e europeu - formas actuais de exercício da profissão – embora por razões de 

espaço tal não possa ser apresentado, remetendo-se aqui apenas para o reconhecimento 

de qualificações profissionais e a liberdade de prestação de serviços a nível europeu, 

para o enquadramento da prestação de serviços ou trabalho independente como 

realidade nacional22 e para o exercício da profissão através de trabalho por conta de 

outrem - empresa de avaliação imobiliária ou outra entidade pública, privada, singular 

ou colectiva, sendo que cada uma dessas formas tem as suas fragilidades quanto à 

isenção e imparcialidade do profissional que devem ser colmatadas pela implementação 

de instrumentos que imponham aos profissionais os princípios basilares para um 

exercício idóneo da actividade (códigos de conduta, regras especificas de 

multidisciplinariedade – “muralhas chinesas”, cartas de qualidade etc.).  

 Daí que, definido o Avaliador se deva tentar definir em seguida a conduta ética 

profissional e a ferramenta que a corporiza – aliás connosco diversas iniciativas 

europeias23 incentivando os Estados-Membros a fomentarem a elaboração de códigos de 

conduta e nacionais como a da CMVM que num artigo relativo a associações 

profissionais de peritos avaliadores de imóveis transpôs esta ideia comunitária24.  

Após a nossa consulta aos vários agentes da avaliação imobiliária, já analisada, 

constatámos que estes elegeram como valores fulcrais: 

- Imparcialidade, 

- Independência; 

- Responsabilidade. 

                                                 
22 A profissão de avaliador em Portugal não tem CAE próprio, nem enquadramento fiscal adequado. 
23 Como a iniciativa“Legislar Melhor” criadora de uma base de dados contendo vários códigos de conduta europeus, relativos a 
profissões reguladas ou não reguladas. 
24 Reconhecendo competência, independência e objectividade como valores centrais, validando a aprovação de normas mínimas de 
conduta complementares às exigências legais e conferindo-lhes valor ao permitir a dispensa de determinados requisitos, exigindo, no 
entanto, que possuam os meios técnicos e humanos necessários à monitorização e sancionamento das violações às referidas 
normativas de conduta em caso de respectivo incumprimento. E refere também, a sua acessibilidade e publicidade on line como 
condição impreterível, o que é sintomático das (poucas) boas práticas que em Portugal já se seguem. 
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E, por outro lado, apontaram a necessidade de criação de um código 

uniformizador de regras para a avaliação imobiliária. 

Sem subestimar outros contributos essenciais numa normativa desta natureza, 

elegemos o Código de Conduta do IVSC, pois apesar do seu carácter não vinculativo - e 

de algumas lacunas, nomeadamente quanto ao seu monitoring e ausência de quadro 

disciplinar dada a ausência da sua imperatividade – concentra a generalidade dos 

princípios éticos que devem nortear a profissão, possibilitando o seu uso, como 

documento a partir do qual se poderia ajustar um código de conduta para a avaliação 

imobiliária em Portugal. 

Embora não se pretenda de forma alguma redigir uma proposta de um código de 

ética profissional de aplicação nacional, consideramos que este deveria ser abordado sob 

dois enfoques essenciais: 

a) Questões que se lhe deveriam colocar; 

b) Notas sobre uma possível Formação em Ética para Avaliadores; 

Quanto à primeira - questões necessárias a efectuar a um código de ética 

profissional de aplicação nacional, exemplificativamente: 1) Os vários padrões éticos já 

analisados ao longo do trabalho e escolhidos pelos agentes no questionário encontram-

se em interacção e de que forma poderiam constar de um Código? 2) As normas são 

coerentes entre si e susceptíveis de aplicação eficaz? 3) Consigo obter aconselhamento 

ou solução clara da leitura deste código? 4) A leitura efectuada de forma antagónica 

também seria possível? 5) Em face de um caso específico, através da leitura das normas, 

obtenho uma solução única ou várias e diferentes soluções? 6) O código dá-me sempre 

soluções aceitáveis à luz dos meus princípios? 7) Os profissionais, os organismos que os 

regulam e as associações a que estes pertencem, fomentam a sua implementação e 

reconhecem o seu papel como pilar ético e cultural do desempenho da profissão? 8) 
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Posso sempre obter uma solução de compromisso? 9) Todas as situações prováveis e 

dilemas mais reiterados encontram-se previstos no código? 

A reflexão moral não é mais que um impulso ao desenvolvimento de um 

processo de formação. No nosso caso, o inverso também será verdadeiro. A ética é uma 

prática. É um hábito reiterado. A formação, o traquejo, a aprendizagem adquirida no 

tratamento de dilemas éticos decerto contribuirão para a reflexão, não apenas moral, na 

generalidade, mas também deontológica no caminho prático quotidiano que cada 

profissional enfrenta. Consequentemente, apenas através da transmissão de 

conhecimento e reflexão sobre padrões éticos de conduta profissional, se poderá incutir 

no perito avaliador a sua relevância. 

Daí, a importância da segunda questão – deixando algumas notas sobre uma 

possível formação para avaliadores e seu teor. Cremos que a ética deve ser transmitida 

de forma prática e directamente ligada a dilemas éticos da vida quotidiana sendo um 

conceito de longo prazo cujos resultados demoram a ser obtidos (é normal que apenas 

após alguns anos se possam cumprir objectivos de formação). Um código de conduta 

ética não é uma varinha de condão e em paralelo cumpre preparar os profissionais para 

questões culturais e sociais com as quais tenham de lidar. A ética deve ser apresentada e 

ensinada a ser gerida também como parte intrínseca da imagem profissional e como 

factor diferenciador na profissão. Deve ser ainda confirmada pela prestação de provas 

teóricas e práticas (verificação prática pós-formação, por exemplo: “emboscadas éticas” 

ou “cliente mistério”). Deve ser objecto de formação mais constante no tempo que 

concentrada25, uma vez que a experiência é clarificadora e ajuda a antever os problemas 

que vão surgindo, se devidamente acompanhada. É importante desenvolver a lógica, a 

                                                 
25 Inversamente ao que sucede em praticamente todos os modelos e molduras analisadas. 
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comunicação dialéctica e a retórica ética habilitando os profissionais a saber “defender-

se” de confrontações e de dilemas imprevistos. 

Para finalizar, em paridade de importância com um código de conduta para 

assegurar a independência dos avaliadores, será necessário o seu cumprimento. Não 

observámos nenhuma moldura investigatória, disciplinar e sancionatória mais eficiente 

e completa que a do RICS (que lemos e traduzimos). Confirmar a compliance, enquanto 

conjunto de mecanismos para fazer cumprir as normas, políticas e directrizes 

estabelecidas para o exercício da profissão, evitando e detectando as inconformidades 

susceptíveis de ocorrer, implica responsabilização e separação de funções. Quem 

determina, não deveria fiscalizar. Quem cria a norma, não se deveria nomear 

fiscalizador da mesma. Tal justificaria a criação de um organismo independente para 

investigar, vigiar e punir infracções a um possível Código. Mas com que autoridade? 

Como nos diz Morgado (2010) “Uma dúvida subsiste. A autoridade está 

ancorada nos bens da verdade, da justiça, da bondade, da utilidade, da conveniência, 

ou, pelo contrário, é a autoridade que, invocando-se a si mesma, determina o que é 

verdadeiro, justo, bom, útil, conveniente? São os “valores” que produzem a autoridade 

ou é a autoridade que produz os “valores”?”. 

CONCLUSÃO 

Por fim, deixamos breve nota dos esforços tomados a cargo, enunciando 

somente – por limitações de espaço - os objetivos e caminhos trilhados: 

• Identificar a natureza intrínseca das normas deontológicas na Avaliação 

Imobiliária; 
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• Perceber como funcionam noutras profissões reguladas em Portugal e no 

contexto da União Europeia; 

• Identificar o funcionamento e as práticas regulatórias respeitantes à 

avaliação imobiliária nos países em estudo: Portugal, Espanha e Reino 

Unido; 

• Identificar as tendências nos normativos de conduta na Avaliação 

Imobiliária a nível nacional, internacional e europeu; 

• Clarificar o estatuto do avaliador à luz dos requisitos técnicos e éticos 

que as melhores práticas mundiais exigem e entender os esforços 

efectuados para discutir a sua definição enquanto profissional nacional; 

• Procurar entender em face da pesquisa, das alterações globais e das 

necessidades do público, quais as alterações nas regras de conduta 

profissional que poderiam traduzir um impacto positivo a nível nacional; 

• Enunciar os mínimos de formação, ética e competência profissional para 

um Avaliador Imobiliário em Portugal; 

• Debater qual a melhor forma de os implementar; 

Não estamos certos de ter sucedido mas cremos ter deixado a semente e o desejo 

de debater a nossa tentativa. Tal exigirá nova audácia e forçosas diligências - que 

penhoradamente encorajamos – podendo-se encontrar algumas sugestões de 

investigação futura elencadas no ANEXO 15.  

A avaliação imobiliária, enquanto determinação técnica do valor, necessita da 

corporização do seu saber científico e deontológico em pilares conceptuais de onde se 
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edifiquem os princípios idóneos e dignos da prática da actividade. Mas não nos parece 

inteiramente decisivo que a escolha recaia num modelo regulatório, auto-regulatório ou 

misto; ou que se defina um só corpo teórico ou diversas fontes técnicas e legais; ou que 

seja implementado por um ou por vários. O que nos parece relevante é que, no exercício 

desta actividade, o comportamento profissional possa, de um fôlego, gerar sentimento 

de pertença entre os membros da classe reconhecendo a sua responsabilidade social e 

criar na sociedade um sentimento de segurança na responsabilidade profissional 

confiada. Na nossa óptica, essa confiança traduz-se sobretudo na implementação de 

processos claros de responsabilização ou escrutínio (accountability).  

Em síntese, para a avaliação imobiliária nacional resulta-nos essencial: 

- Competência Profissional 

- Conduta Ética; 

- Mecanismos de controlo e implementação; 

Sumariamente, mas de uma perspectiva mais global, retirámos também como 

conclusões fulcrais do nosso trabalho:  

1) Existir justificação, base teórica e necessidade de um regulador europeu no 

imobiliário, especialmente na avaliação imobiliária;  

2) A regulação na avaliação imobiliária em Portugal é atomizada e 

inconsequente, e o nosso estudo demonstra que é possível uniformizá-la e aperfeiçoá-la;  

3) O reconhecimento de uma base sólida de contributos teóricos para solucionar 

as regulações europeias e nacionais, coerente e actual apenas dependente de uma 

supervisão especializada, contínua e eficaz. 

Mas estes esforços, como vimos, de nada valem sem um compromisso 

internacional comum de boa governação. Tentámos analisar os mais importantes 

organismos da avaliação imobiliária e as conclusões perceptivas que nos propõem. A 
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todos solicitamos reflexão sobre a importância da partilha das soluções neste mundo 

pan-europeu e globalmente internacionalizado. 

Na origem da grande crise recente (pela desvalorização dos preços no mercado 

imobiliário, pelo impacto financeiro na economia real e pela crise dos paradigmas da 

regulação) estiveram graves deficiências regulatórias micro e macro económicas que 

terão grande impacto sobre a regulação na avaliação imobiliária futura. E todos sabemos 

que as recessões se agravam com erros de políticas económicas. Como lição desta crise 

percebemos que de nada adianta criar, regular ou solucionar um problema localmente 

se, imediatamente ao lado, a questão é (des)regulamentada de outra forma. De pouco 

serve defender claramente um modelo de regulação ou supervisão local e ganhos 

meramente irrisórios resultarão da discussão de pormenores na escolha das melhores 

práticas. Cremos necessária uma convergência multi-institucional de standard setters e 

responsáveis políticos na definição e coordenação dos alvos, objectivos e instrumentos 

de regulação e supervisão no futuro imediato. 

Sem uma estratégia internacional clara, onde Portugal obviamente se inclua, 

com esforços comuns de implementação, verificação de conformidade e cumprimento 

dessa estratégia, voltaremos a cometer os mesmos erros, pois não recordando o passado 

estaremos condenados a repeti-los. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
 
Entrevistas presenciais realizadas: 

• Engenheiro Fernando Santo, Presidente da CNOP - Conselho Nacional das 
Ordens Profissionais; 

• Eulália Pensado do RICS Ibéria, em Lisboa;  

• David Rusholme, Director of Valuation do RICS Property Group através de 
Diane Telford, Director of Regulation Operations da Royal Institution of 
Chartered Surveyors, em Londres;  

• François Isnard Managing Director of The European Group of Valuers' 
Associations (TEGoVA) e Deputy Director General of the European Property 
Federation, em Bruxelas;  

• Carlos Pinto Abreu Presidente do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos 
Advogados e Pedro Raposo, Presidente Conselho Distrital de Deontologia de 
Lisboa da Ordem dos Advogados;  

• Manuel Saldanha, Presidente do Conselho Regional de Deontologia da Secção 
Sul da Ordem dos Arquitectos; 

• José Miguel Saraiva Lemos, Coordenador e Formador da disciplina de 
deontologia na Ordem dos Arquitectos;  

• Engenheira Isabel Policarpo e com os formadores práticos e teóricos da 
disciplina de deontologia da Ordem dos Engenheiros; 

• Engenheira Maria dos Anjos Ramos, do Colégio da Especialidade de Avaliação 
da Ordem dos Engenheiros;  

• Dr. José Covas, MRICS e Director de Avaliação da Worx; 

• Professor Nelson Raimundo (ESAI); 

• Engenheiro Freitas Lopes da Associação Portuguesa de Avaliadores de 
Engenharia; 

• Engenheiro Rui Figueiredo e Dr. Ramiro Gomes ambos da Associação Nacional 
de Avaliadores Imobiliários; 

• Dra. Beatriz Fareleira do INCI; 

• Engenheiro Bruno Fragoso (Avaliador Imobiliário); 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 

1.  Importância das Competências Técnicas que nunca poderiam faltar a um perito 

avaliador de imóveis 

 

 

  Avaliador      Cliente  

 
 

Instituição 
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2.  Importância dos Atributos necessários  

 

 

  Avaliador      Cliente    

     

Instituição 
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3. Características do Avaliador reveladoras de uma maior qualidade percebida pelo 

cliente 

 

  Avaliador       Cliente  

 

 

Instituição 
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Parte II – Prática profissional em Portugal  

 

 

4. Importância dos factores externos susceptíveis de por em causa a qualidade de uma 

avaliação  

  Avaliador       cliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituição 
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5. Relevância dos obstáculos à independência de um Perito Avaliador de Imóveis no 

exercício da sua actividade em Portugal 

 

Avaliador     cliente  

 

 
 

Instituição 
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6. Razões mais susceptíveis de influenciar o Avaliador: 

 

   Avaliador     cliente  

 

 
 

Instituição 
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7. Na avaliação, pode surgir risco de enviesamento de valores por metro quadrado por 

influência de outros avaliadores, por comunicação de valores históricos de avaliações 

anteriores, por valores de mercado solicitados (asking price) ou por ciclos de mercado 

(alta ou de baixa)? 

 

 

 Avaliador       Cliente                   Instituição  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

8. Na definição do preço/m2 de um imóvel por um perito avaliador, valorize de 1 (pouco 

relevante) a 5 (muito relevante) os critérios seguintes 

 

  Avaliador       Cliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Instituição 

 

 

 

Instituição 
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9. Em Portugal, é comum existir o envio prévio ao Cliente de relatório draft ou o relatório 

de avaliação ser precedido de troca de informação com o Cliente? 

 

 

 

                          Avaliador   Cliente     Instituição  

 

      
 

 

10. O seguro de responsabilidade civil profissional, apenas exigido aos Peritos Avaliadores 

inscritos na CMVM, é adequado a garantir protecção ao público/consumidor? 

 

                    Avaliador      Clientes         Instituição  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. As avaliações para crédito hipotecário, no V/ entender, são conduzidas para confirmar o 

valor de venda/compra? 

 

     Avaliadores     Clientes    Instituição  
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12. No âmbito da avaliação de imóveis como garantia no crédito hipotecário, indique a 

origem de possíveis pressões sobre o perito avaliador: 

 

  Avaliador      Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituição 
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Parte III – Supervisão em Portugal  

 

13. Potenciais obstáculos à uniformização de regras de avaliação imobiliária: 

 

Avaliador        Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituição 
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14. As maiores virtudes do nosso sistema de regulação e supervisão da actividade imobiliária 

 

 

      Avaliador                    Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Instituição  

 

 

       Instituição 
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15. Quais os maiores defeitos do nosso sistema de regulação e supervisão da actividade 

imobiliária 

 

  Avaliador              Cliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituição 
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16. Condições de acesso à profissão que julga fulcrais para o bom funcionamento futuro da 

actividade da avaliação imobiliária 

 

 

  Avaliador       Cliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Instituição  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituição 
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17. Perante a ausência de índices de preços de habitação padronizados em Portugal, 

considera necessária a criação de uma base de dados com esses indicadores 

 

 

         Avaliador     Cliente     Instituição  

 

 

18. Modelo auto-regulatório da Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) 

 

     Avaliador           Cliente                           Instituição  

 

 

 

19. Seria possível, a implementação de regras desse modelo em Portugal ao nível da 

supervisão e regulação 

 

 

     Avaliador                            Cliente                Instituição 
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20. Será que a actividade de perito avaliador imobiliário em Portugal deveria ser auto 

regulada (e.g. Ordem dos Avaliadores) 

 

 

  Avaliador    Cliente     Instituição  

 

  
   

 

 

21. Eficiência dos procedimentos de monitoring na avaliação imobiliária em Portugal 

 

 

Avaliador     Cliente    Instituição 
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ANEXO 4  
 
BREVE COMPARATIVO ENTRE AS ORDENS EM ANÁLISE 
 
Apontamos agora algumas circunstâncias transversais a essas Associações: 

- Inscrição obrigatória dos seus membros como condição sine quo non, para o exercício da profissão. 

- Estrutura organizativa – órgãos sociais com competências estatutárias próprias e delimitadas. 

- Consagração estatutária de direitos e deveres dos seus membros; No capítulo dos deveres, a 

diferenciação entre os deveres para com os colegas, os clientes, a própria ordem e a comunidade. O que 

revela o carácter do interesse público que defendem. 

- Existência de um Código Deontológico. 

- Poder disciplinar sobre os seus membros; Possibilidade de recurso, após esgotados os meios internos, 

para os tribunais administrativos, pois integram a administração autónoma do Estado. 

- Previsão de determinadas Incompatibilidades e Impedimentos;  

- Responsabilidade civil profissional e a contratação de seguro profissional. 

- Pagamento de quotas por parte dos seus membros; 

 

Quadro comparativo: 

 Ordem Advogados Ordem Arquitectos Ordem Engenheiros 

Nº de artigos dos 
Estatutos 

206 artigos  67 artigos  92 artigos 
 

Princípios e Deveres 
invocados nos Estatutos 

Integridade; 
Dignidade e 
Responsabilidade da 
Profissão; 
Honestidade; 
Probidade; 
Rectidão; 
Lealdade; 
Cortesia; 
Sinceridade;  
Independência; 
Segredo Profissional; 
Urbanidade; 
Competência; 
Fidelidade; 
Honorários; 

Interesse público; 
Isenção;  
Competência;  
Boa relação com 
colegas; 
Responsabilidade;  
Independência; 
Imparcialidade; 
Eficácia; 
Lealdade; 

Prestigio profissão;  
Lealdade;  
Isenção; 
Diligência 
Pontualidade; Segredo 
profissional; 
Confidencialidade; 
Honorários; 
Realização objectivos 
económico-sociais das 
organizações onde se 
insere; Melhoria 
qualidade dos produtos; 
Aumento 
produtividade. 
 

Penas disciplinares  Advertência; 
Censura; 
Multa quantitativa até 
ao valor alçada dos 
tribunais de comarca; 
Multa de quantitativo 
entre valor alçada 
tribunais de comarca e 
o valor da alçada dos 

Advertência; 
Censura; 
Suspensão até seis 
meses; 
Suspensão de seis 
meses a dois anos; 
Suspensão de dois a dez 
anos; 
 

Advertência; 
Censura registada; 
Suspensão até máximo 
dois anos; Suspensão 
máxima de 15 anos;  
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tribunais da relação; 
Suspensão até 10 anos; 
Expulsão; 

 

Acesso à profissão:  

Habilitações 
académicas 
 

Licenciatura: 4 anos 
 
Mestrado: + 2 anos 

Licenciatura: 3 anos 
 
Mestrado: + 2 anos 

Licenciatura: 3 anos 
 
Mestrado: + 2 anos 

 
Estágio 
 

 
2 anos e meio 

 
Entre 9 e 12 meses 

 
6 meses 

 
Exame de admissão 
 

 
Existe 

 
Existe 

 
Dissertação 

Formação Deontológica 
 

 
Existe. Pode chegar a 
um período de 6 meses. 

 
Existe, mas por serem 
recentemente incluídos 
não existe informação. 

A partir de 1 de Janeiro 
de 2002 passou a ser 
obrigatório mini curso 
(cerca de 2 ou 3 dias) 

 
Face ao ora exposto, não será difícil concluir que, no âmbito deontológico determinados 

princípios são considerados imprescindíveis para o exercício de profissão que reveste interesse público. 

Por comparação com a actividade de avaliação, os regulamentos das Ordens regulam de forma mais geral 

a deontologia e ética no campo da actividade geral das respectivas profissões quer em relação ao objecto 

da actividade quer quanto aos diversos stakeholders. Apesar das acentuadas diferenças em relação à 

actividade de avaliação de imóveis, resultam deste comparativo interessantes contributos para qualquer 

código ético e deontológico a aplicar em Portugal. Apenas a Ordem dos Advogados consagra como pena 

disciplinar directa, a expulsão. Uma nota quanto às incompatibilidades no exercício da profissão sendo 

que, a profissão de avaliador imobiliário, não parece, ao que pudemos apurar, ser incompatível com a 

prática da advocacia caso seja exercida a título individual. No que concerne à prática da avaliação 

imobiliária por arquitectos e engenheiros, já sabemos serem estes profissionais avaliadores por 

excelência. Nas várias ordens profissionais abordadas existe a possibilidade de obtenção de título de 

especialização ou de especialista em determinada área profissional. 

 Por último, uma breve alusão ao Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) que é a 

Associação representativa das profissões liberais regulamentadas em Portugal, cujo exercício exige 

inscrição em vigor numa Ordem Profissional ou em associação de natureza jurídica equivalente. A CNOP 

tem sido preponderante na discussão sobre a implementação e harmonização do processo de Bolonha e do 

reconhecimento das qualificações profissionais pela União Europeia constante da Directiva nº 005/36/CE 

no âmbito da Directiva de Serviços e transposição para a legislação nacional, através da Lei nº 9/2009, de 

4 de Março. 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os vários tipos de players na arquitectura internacional da avaliação imobiliária 

trabalham em cooperação com institutos nacionais de avaliação profissional, 

stakeholders individuais e institucionais, governos, órgãos reguladores e auto-

reguladores, estabelecimentos de ensino, entre outros, porquanto o aprofundamento de 

normas internacionais válidas se realiza, simultaneamente, numa perspectiva dinâmica 

(flow de informação biunívoco - de dentro para fora e de fora para dentro) em 

interacção entre as idiossincrasias das regras nacionais e das internacionais. 



123 

 

ANEXO 6 

MOLDURA DA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA EM PORTUGAL 
 

Panorama da Avaliação Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A. BDP 

B. SNC 

C. ISP 

D. INCI  

E. CMVM 

F. AVALIAÇÕES PARA EFEITOS DE EXPROPRIAÇÃO, JUDICIAIS, 

FISCAIS, E OUTRAS 

G. MERCADO LIVRE: ANAI E APAE 
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ANEXO 7 
 
 

 

Deontologia 

 

APAE 

Regulamento de Deontologia do Avaliador 1 

 

 

ANAI 

Código Deontológico 

 

Nº de artigos 

 

 

21 

 

35 

 

Preâmbulo  

 

 

 

Reconhecimento público da dimensão ética da actividade de 

avaliador. 

Objectivos: instrumento de ajuda à decisão ética; dar aos 

utilizadores dos serviços a confiança de que os seus profissionais 

respeitam os seus direitos; apresentar à sociedade o compromisso 

ético dos avaliadores; ajudar à integração de novos membros. 

 

 

 

Disposições 

previstas  

 

- Manter elevado grau técnico; 

- Formação Continua; 

- Incompatibilidades – qualquer actividade ou função que levante 

dúvidas ou ponha em causa a dignidade do exercício da profissão ou 

a sua independência, nomeadamente leiloeiro de imóveis, mediador 

ou gestor de fundos imobiliários; 

- Conflitos de Interesse – avaliador não pode assumir cargo ou 

função em que o interesse privado entre em conflito com o dever 

profissional; 

- Publicidade – entre outros não pode estabelecer comparações com 

outros profissionais; 

- Segredo Profissional e discussão pública de questões profissionais; 

- Remuneração - deve ser calculada em função das tarefas; não pode 

receber remuneração de projecto que não tenha participado; 

- Actividade deve ser objecto de contrato, acordo escrito ou 

correspondência prévia com as cláusulas essenciais; 

 

 

- Mostra-se digno das suas responsabilidades;  

- Exclusividade do exercício de Avaliador – só os avaliadores 

inscritos na ANAI é reconhecida plena qualidade profissional e 

direito de usar o titulo profissional; possuir as capacidades exigidas 

pela CMVM; intervenção obrigatória nas avaliações imobiliárias; 

- Honorários – ter em atenção o justo valor, não pode receber 

remuneração de projecto que não tenha participado; 

- Incompatibilidades – incompatível com quaisquer outras funções 

que pela sua natureza ponham em perigo a manutenção da ética 

profissional;  

- Impedimentos –não proceder à avaliação de bens, propriedades 

de pessoas físicas ou jurídicas com as que não possam manter 

posição independente, nomeadamente familiares e da própria 

entidade de crédito a que pertençam; não assinar a favor. 

 

 

 

Princípios 

 

- Independência  

- Isenção  

- Independência; 

- Isenção; 

- Diligência; 
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 - Integridade 

- Transparência 

- Competência; 

- Profissionalismo 

- Objectividade; 

- Imparcialidade; 

- Autonomia técnica; 

 

 

 

Direitos  

 

  - Requerer a intervenção da ANAI na defesa dos seus interesses; 

- Exercer actividade com autonomia técnica, e sem concorrência de 

agentes sem formação adequada; 

-  Exercer a actividade de avaliador na União Europeia; 

- Intervir e votar nos actos da ANAI; Eleger e ser eleito; 

- Participar nas actividades promovidas pela ANAI; 

- Intervir na criação de especialidades; 

- Requerer títulos de especialização; 

 

 

 

 

Deveres 

 No desempenho da actividade:  

 - Independência, isenção, diligência, competência e 

profissionalismo;  

- Usar de todo o seu saber, experiência e dedicação, compatibilizando 

interesses do cliente ou empregador, com deveres profissionais e para 

com a Comunidade; 

- Aceitar apenas as tarefas para as quais tenha disponibilidade, 

capacidade técnica e meios; 

 

Dever de Imparcialidade2 

- Servidor do interesse público na realização de avaliações credíveis 

e independentes; 

- Deve dar provas de objectividade e equidade; 

- Salvo circunstâncias excepcionais deve abster-se de emitir 

apreciação sobre colega ou seu trabalho; 

- Emitir opiniões fundamentadas. 

 

Deveres para com a Comunidade:  

- Respeito pelos dados existentes de mercado; 

- Melhorar a qualidade das avaliações e sua adequação ao mercado; 

- Assegurar e melhorar a sua competência pela participação em 

- Confidencialidade e segredo profissional; 

 

- Divulgação de dados e informação ao banco de Portugal, 

CMVM, proprietários dos bens. 

 

Deveres para com a ANAI:  

- Cumprir todas as normas aplicáveis; 

- Não prejudicar bom nome e reputação; 

- Participar na prossecução das atribuições;  

- Participar nas actividades promovidas; 

- Requerer e suspensão em caso de incompatibilidades 

supervenientes; 

- Participar activamente nos trabalhos que interessem à classe; 

- Pagar as quotas. 

 

Deveres para com a Comunidade:  

- Contribuir para o progresso da avaliação; 

- Recusar trabalho aquando de suspeita que o mesmo visa obtenção 

de resultados ilícitos; 

- Participar na discussão pública no domínio da avaliação; 

- Actuar com objectividade e imparcialidade e cumprir toda a 
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formações e outras; 

- Participar na discussão pública de interesse geral na área da 

avaliação; 

- Ter em consideração nos seus estudos os critérios técnicos, 

construtivos, económicos financeiros e de mercado; 

- Não usar meios ou expedientes ilegais. 

 

Deveres para com o Cliente/ Empregador: 

- Não aceitar prestação de serviços que não seja escolha livre do 

cliente ou empregador; 

- Fornecer todas as explicações necessárias e documentos relativos à 

actividade; 

- Não denunciar o contrato excepto em situações como a perda de 

confiança do cliente; situação de superveniente de interesses; perda 

de independência ou que comprometa a sua integridade, violação das 

clausulas contratuais pelo cliente ou empregador. 

 

Deveres do avaliador empregador ou superior hierárquico: 

- Atribuir tarefas de acordo com o nível de qualificação e habilita-los 

plenamente na tarefa; 

- Atribuir remuneração e conformidade com as responsabilidades; 

- Emitir certificado ou declaração de desempenho quando solicitado; 

- Valorizar e contribuir para a formação e promoção profissional de 

colaboradores, estagiários ou estudantes; 

 

Deveres de avaliador assalariado  ou prestador de serviço: 

- Informar o cliente ou empregador quando não puder executar as 

suas tarefas nas condições exigidas nas normas deontológicas; 

- Informar  empregador ou cliente quando não se julgue preparado 

para o desempenho da função; 

 

Deveres para com a APAE: 

- Cumprir normas aplicáveis; 

- Não prejudicar os fins e prestígios APAE; 

- Colaborar na prossecução fins APAE; 

- Pagar as quotas; 

- Comunicar e suspender inscrição quando exerça actividade 

legislação aplicável; 

- Actuar com respeito, ética, responsabilidade e confidencialidade; 

 

Deveres no desempenho da actividade: 

- Eficácia e lealdade, aplicando todo o saber; 

- Definir cláusulas essenciais da prestação do serviço, 

nomeadamente remuneração e prazos; 

- Recusar tarefas que ultrapassem a sua competência ou 

disponibilidade; 

- Assegurar veracidade das informações;  

- Não assinar a favor qualquer estudo ou projecto; 

 

Deveres para com o Cliente ou Empregador  

- Fundamentar oferta de serviço com informação verdadeira; 

- Diligência e pontualidade; 

- Não abandonar trabalho sem justificação; 

- Fornecer todas as explicações necessárias; 

 

 

 

Deveres recíprocos  doa avaliadores : 

- Promover relações profissionais com lealdade, prestando 

aconselhamento e colaboração quando solicitado; 

- Não prejudicar reputação; 

- Em caso de substituição ou transmissão de trabalho comunicar 

previamente o colega anterior; 

- Abster da prática de actos susceptíveis de lesar directa ou 

indirectamente colegas 

-- Não aliciar colaboradores de colegas, sem aviso prévio; 

- Litígios entre colegas deve ser submetido  ao Conselho de 

Disciplina. 

 

 

Dever de Urbanidade 
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profissional incompatível; 

 

Dever Recíproco dos avaliadores:  

 

- Lealdade, correcção, urbanidade; 

- Não denegrir pessoal ou profissionalmente colega; 

- Dar assistência e aconselhamento recíproco; 

- Abster da prática de actos susceptíveis de lesar directa ou 

indirectamente colegas; 

- Não aliciar colaboradores de colegas, sem aviso prévio; 

- Em caso de substituição ou transmissão de trabalho comunicar 

previamente o colega anterior. 

- Litígios entre colegas deve ser submetido á Direcção da APAE.  

 

Dever geral de urbanidade 

 

 

 

 

Âmbito de 

aplicação   

 

 

- Prevê a aplicação do regulamento a avaliador, quer em prática 

individual quer para empresa de avaliação.  

 

- Membros vinculados ao Estatuto, Regulamento, lei, usos e 

costumes. 

 

 

 

- A todos os peritos avaliadores em quaisquer circunstâncias da sua 

actividade.  

 

- Membros vinculados ao Estatuto, Regulamentos da CMVM, lei, 

determinação emanada pela associação,  usos e costumes. 

 

 

 

Penas 

disciplinares 

 

Advertência, Suspensão, Exclusão. 

Aplicação pode ser cumulativa 

 

 

 

Advertência, Censura, Suspensão, Exclusão. 

Não exclui responsabilidade civil, criminal e ou administrativa. 

Obrigação de contratar seguro de responsabilidade civil e 

profissional pelo mínimo de 250,000 euros.3 

Processo: Instauração, Instrução, Decisão, Deliberação; Defesa; 

Divulgação Pública. 

Competência   

Análise da Conduta por parte da Direcção e apresentação de relatório 

detalhado e proposta de sanção ou não a aplicar; 

Aplicação de sanção compete ao Conselho Geral 

 

Conselho de Deontologia e de Disciplina 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9  

Quadro 1 - Esquema do Sistema Hipotecário Espanhol 

 

 

Quadro 2 - Esquema da Avaliação Regulada em Espanha 
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Quadro 3 - Resumo da Avaliação Imobiliária em Espanha 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE ALVARÁS DE AVALIAÇÃO 
 

1) ALVARÁ GERAL DE AVALIAÇÃO26 (composto por três requisitos27 gerais): 
a. HABILITAÇÃO TEÓRICA 

i. De base; 
ii. Especifica em avaliação; 

b. HABILITAÇÃO PRÁTICA 
i. Experiência Profissional; 
ii. Outras; 

c. HABILITAÇÃO HUMANA 
i. Formação Ética e Deontológica; 
ii. Cursos práticos obrigatórios sobre norma de conduta profissional; 
iii. Requisitos de Idoneidade profissional; 

2) ALVARÁS ESPECIFICOS DE AVALIAÇÃO 
a. Concedidos unitariamente consoante as Classes de Alvará a definir (não parecendo coerente uma 

escolha, compilámos no Quadro 1 in fine, um quadro geral dos tipos de avaliações efectuadas 
consoante o objecto); 

 
 
NOTAS SOBRE O ALVARÁ GERAL DE AVALIAÇÃO  

 
O Alvará Geral de Avaliação requereria: 
 
a) Mínimo de um ano de experiência profissional comprovada;  
b) Formação técnica genérica obrigatória para atribuição de cada Alvará Geral de Avaliação e 

submissão a exame ou prova de conhecimentos;  
c) Formação em ética e conduta profissional obrigatória para atribuição de cada Alvará Geral 

de Avaliação e submissão a exame ou prova de conhecimentos;  
d) Pagamento da taxa correspondente ao Alvará requerido;  
 
Deve ser ainda salvaguardada a possibilidade de dispensa da Formação técnica genérica 

obrigatória para os profissionais que comprovem exercer avaliação profissional. Aconselha-se o estudo da 
possibilidade de um regime transitório em que se definiriam as condições para receber um Alvará de 
Competência Genérica a peritos avaliadores altamente habilitados e excepcionalmente, como forma de 
evitar custos sociais (desemprego, por exemplo). Tendo a avaliação imobiliária uma tradição profissional, 
parecer ser de defender uma política de inclusão de todos os que já exercem e os que querem exercer, 
vingando a opinião de que todos poderão avaliar, sendo que o que realmente interessa definir será o quê; 

 
NOTAS SOBRE OS ALVARÁS ESPECIFICOS DE AVALIAÇÃO 

 
Um Alvará Especifico de Avaliação requereria: 
 

a) Obtenção prévia de Alvará Geral de Avaliação; 
b) Mínimo de dois anos de experiência profissional comprovada; 
c) Formação técnica própria obrigatória da área de especialidade a que se candidata para 

atribuição de cada Alvará Especifico de Avaliação e submissão a exame ou prova de 
conhecimentos; 

d) Formação em ética e conduta profissional obrigatória para atribuição de cada Alvará 
Especifico de Avaliação, versando sobre o risco específico do tipo de avaliação da área de 
especialidade a que se candidata, submissão a exame ou prova de conhecimentos; 

e) Pagamento da taxa correspondente ao Alvará requerido; 
 

                                                 
26 O Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, define Alvará como “Documento oficial que, baseado em disposições legais 
existentes e no cumprimento de certos requisitos, satisfaz um pedido, concede uma licença, aprova estatutos, etc., e que é assinado 
por um membro do governo”. 
27 Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, descreve Requisito como “Condição necessária que se deve satisfazer para que uma 
coisa fique legal e regular; 2. Exigência imprescindível para a consecução de certo fim”. 
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Á ideia subjacente à regulação da avaliação imobiliária por actos que enformou a nossa proposta, 
seguiu-se como dúvida inicial definir qual o critério que presidiria à escolha da forma de classificação 
desses mesmos actos. Os Alvarás de Habilitação visam conferir níveis de qualificação mais abrangentes, 
em que um perito com uma permissão para avaliar apenas pode efectuar certos tipos de actos. Mas a 
separação de classes ou conjuntos de actos seria efectuada consoante que critérios? Complexidade? Valor? 
Perigo para o bem público? A decisão quanto ao que se poderia englobar dentro de um Alvará de 
Especifico ou de um Alvará Geral de Avaliação, não pode ser tomada de ânimo leve e esse não é 
certamente o objectivo do presente trabalho (em Espanha, por exemplo, a avaliação para crédito hipotecário 
e outras finalidades financeiras, por norma considerada em Portugal como a menos exigente, é regulada 
pormenorizadamente pelos riscos que acarreta).  

Porém, entendemos que a definição destas categorias caberá em definitivo aos profissionais da 
avaliação imobiliária. 

 
NOTAS COMUNS AOS DOIS ALVARÁS 

 
São um conjunto coerente de diversas especialidades de avaliação, permitindo uma habilitação 

mais segura e mais direccionada não só para os tipos de imóveis a avaliar mas também para os riscos que 
decorrem da sua avaliação. Aqui dever-se-ia ponderar a atribuição de título especialista (O regime jurídico 
do título de especialista do Decreto – Lei nº 206/2009, referente às instituições de ensino superior e para a 
carreira docente não se deve confundir, nem se substituir aos títulos atribuídos pelas associações públicas 
profissionais ou por um regulador). Aqui tem especial interesse a certificação profissional, muitas vezes 
apenas designada por certificação ou qualificação, enquanto habilitação para executar determinada tarefa. A 
certificação indica que determinada pessoa detém um conjunto específico de conhecimento ou habilidades 
do prisma do organismo de certificação. As certificações profissionais (auto-regulamentação) estão 
adjudicadas a organismos de certificação e a corporações. A diferença entre licenciamento e certificação é 
que, enquanto a primeira é requerida por lei, a segunda é na sua grande maioria voluntária. 

As pessoas são certificadas através de formação e realização de um exame. As certificações 
podem ser vitalícias, podem ser alvo de renovações ou podem ser válidas apenas por um período de tempo 
(no caso em apreço, os Alvarás deveriam uma data de caducidade, por exemplo cinco anos). 

Os Alvarás Gerais e Específicos de Avaliação devem ser renovados através de formação contínua 
(cursos, acções de formação, mestrados etc.), relacionada com a actividade de avaliação imobiliária, com 
uma carga horária mínima a definir. 

Trata-se de um sistema dinâmico que obriga o avaliador habilitado por Alvará Geral de Avaliação 
ou por Alvará Especifico de Avaliação a uma actualização constante dos seus conhecimentos fazendo 
depender a renovação dos Alvarás atribuídos da obrigatoriedade de uma formação contínua. Para conferir 
fidedignidade à formação contínua (pelo Regulador, Auto-Regulador ou entidade acreditada), sugerimos a 
vinculação à norma ISO/IEC 17024 que estabelece os requisitos gerais para as organizações que actuam na 
área da certificação de por ser o padrão internacional para as organizações e entidades que pretendam ser 
reconhecidas como competentes para certificar pessoas. Esta vem responder à necessidade de certificação 
dos próprios organismos que certificam pessoas, sendo aplicável a qualquer ocupação. O seu intento é 
fornecer um enquadramento para os organismos de acreditação e certificação de indivíduos. Esta norma ou 
padrão requer que a competência seja demonstrada, através do percurso académico, conhecimentos, 
aptidões e experiência que a pessoa certificada necessita de obter. A adopção deste padrão, concederia uma 
forma independente, correctamente reconhecida e imparcial de preparação, verificação da conformidade e 
garantia da qualidade dos serviços prestados nas áreas de certificação beneficiando deste selo de qualidade, 
reconhecido como diferenciador.28 

Para a generalidade bem como para cada especialidade, sugeríamos dois exames: um de 
competência técnica, outro de competência ética e tal traria vantagens de auto-sustentabilidade para 
regulador ou auto-regulador porquanto o avaliador suportaria os custos do exame, bem como uma tarifa 
anual de manutenção de cada Alvará. 

Seria igualmente condição para a atribuição de qualquer dos alvarás a subscrição de um seguro de 
responsabilidade civil com um montante significativo de cobertura; 

Se na proposta que idealizámos essa separação por actos fosse dirimida pelos riscos que 
representam para o público caber-nos-ia buscar as melhores práticas na avaliação internacional através de 
grupos de avaliadores de excelência capazes de salvaguardar interesses gerais. Além dessa garantia, o 
método diferenciador inter classe profissional pode ser sempre visto como um factor gerador de confiança e 
qualidade, distinguindo os melhores pelos seus méritos e permitindo ao público uma escolha consciente. 
Extrapolando esse raciocínio, procedemos à comparação entre o Valuers registration scheme do RICS e o 
Recognised european valuer do TEGoVA, cujo comparativo se encontra no ANEXO 12, e que a nosso ver 
poderia constituir o tronco comum para os Alvarás de Avaliação, enquanto sistemas de certificação e 
registo de peritos avaliadores profissionais de excelência. 

                                                 
28 As actividades de certificação, em concreto, não são executadas pelo ISSO mas por organizações independentes, especializadas 
em certificação e inspecção. 
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Alvará de Avaliação em Portugal 

(pontos a abordar) 

Definição do conceito de Avaliação de Imóveis 

A que profissionais se aplica (regime transitório; custos sociais, integração) 

Formação Mínima Obrigatória (qualificação profissional) 

Formação Adicional Especifica em função das classes de activos a avaliar 

Requisitos Éticos, Incompatibilidades e Formação Contínua em Conduta Profissional 

Imperatividade das normas de Conduta Profissional 

Acesso à Certificação 

Obrigações Conexas 

Excepções 

Monitoring/ compliance 

Seguro profissional 

Registo Obrigatório 

Padronização de Relatório de Avaliação 

Vantagens e Privilégios 

Duração e Renovação dos Alvarás 

Custos 

 
 

 
Para terminar, deixaremos apenas algumas ideias ou recomendações para execução em paralelo com a 
solução que propomos:  
1) Disponibilização (transparência): acesso online permitindo que:  

a. Requisitos de formação, formas de certificação, condições de acesso à profissão, códigos de 
conduta ética, entre outros estejam acessíveis ao público;  

b. Alvarás de competência genérica e específica (permitindo ao público saber quem está habilitado a 
avaliar o quê) estejam patentes;  

c. Sanções Disciplinares: acesso público ao registo disciplinar do avaliador completo, adicionando o 
elemento culpa/vergonha hoje tão distanciado da qualidade das profissões.29 

2) Identificação (transparência e independência): Permitir que os profissionais da avaliação pertencentes 
ou regulados por determinada organização sejam identificados através de símbolos distintivos e 
cartões profissionais contendo as classes de Alvarás a que estão autorizados, identificação fiscal, 
número de registo e inscrição junto do regulador ou auto-regulador, domicílio profissional (como 
sinónimo do seu percurso académico, das suas qualificações profissionais).  

3) Registo (transparência, independência e dissuasão de conflitos de interesses):  

                                                 
29 No Palazzo della Ragione em Padua, também chamado de Salone, está guardada a pedra do Vitupério (da desonra, da vergonha, 
da infâmia) onde os devedores insolventes estavam obrigados, após despirem-se e a bater três vezes as nádegas (este costume está 
na origem da expressão ficar de cuecas, sem nada). Esta prática foi proposta por Santo António, para evitar o exílio do devedor. Esta 
noção de vergonha pública, de desonra profissional merece hoje alguma atenção. 
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a. Registo público de todos os profissionais de avaliação que estivessem inscritos no regulador ou 
auto-regulador sendo garante de ligação a uma determinada organização pública ou profissional 
no seu país. Tal registo seria uma forma transparente de assegurar capacidade profissional;  

b. Registo e Publicação de Alvarás de competência específicos, conforme aprovação e contendo a 
data e limite de cada Alvará; Registo de todas as Avaliações efectuadas (a nosso ver, a assinatura 
do avaliador no Relatório é crucial: o profissional necessita de ter salvaguarda sobre a mesma. 
Isto justificaria a criação de um sistema informático na referida Ordem, em que fosse depositado 
qualquer relatório que fosse entregue ao cliente. Por exemplo, os Relatórios (constariam de 
modelo aprovado uniforme); só seriam válidos após registo no site do Regulador ou Auto-
Regulador mediante assinatura digital)30. Esse relatório só podia ser entregue de forma encriptada 
em suporte informático para que o Regulador ou Auto-Regulador, sem autorização, também não 
tivesse acesso aos dados – ou pelo menos existir essa modalidade. No entanto, confidenciais ou 
abertos, todos os relatórios constariam de uma Base de Dados31 o que facilitaria imenso o 
monitoring em caso de eventual infracção disciplinar, queixa ou denúncia;  

c. Registo de infracções disciplinares do avaliador: assunção de compromisso com as normas éticas 
e deontológicas que o regem, com averbamento de sanções no desempenho da sua profissão em 
caso de infracção, levando a que o seu nome fosse retirado do registo anterior definitiva ou 
temporariamente ou que a sanção aplicada fosse disponibilizada junto ao seu nome; 

4) Renúncia (waiver): Permissão generalizada dos profissionais aceitando a sua condição e sendo pedra 
de toque para a transparência profissional. O avaliador assinaria uma declaração de compromisso de 
honra a comprometer-se a obrigações compulsórias de comunicação e informação junto do Regulador 
ou Auto-Regulador, renunciando a eventuais direitos no âmbito de investigação e monitoring32 
sujeitando-se a procedimentos de investigação, nomeadamente quanto a quebra de sigilo para efeitos 
disciplinares, arbitragem na aplicação de sanções e mecanismos de compensação etc; 

5) Pois, como acima se viu, a ética não são apenas conceitos, pelo que além de um regulador ou auto-
regulador capaz e activo no cumprimento de dilemas éticos, seria conveniente: 

a. Via de comunicação on line, uma linha de apoio telefónico ou um apoio presencial aos 
avaliadores para questões éticas;  

b. Inclusão obrigatória de excertos de normas de conduta ética e responsabilidade profissional 
nos termos de contratação e nas instruções permitiria, por um lado, conferir segurança ao 
cliente e por outro funcionar como mecanismos de protecção do cliente. 

6) Como última recomendação, cremos que a criação de um índice de preços seria um instrumento 
fundamental de regulação por ser independente, imparcial e objectivo. 

Para terminar, das entrevistas confidenciais, foram reveladas preocupações com questões mais 
concretas, tais como ligações demasiado próximas entre entidades gestoras e avaliadores de fundos de 
investimento imobiliário; avaliações condicionadas a prémios de desempenho das entidades gestoras e 
efectuadas com reservas por receio de corrida à alienação de unidades de participação dos fundos.  

Igualmente se verificou uma perspectiva de facilitismo na avaliação do crédito hipotecário, com 
implicações graves na análise de risco quando conjugada com a liberdade de acesso ao crédito das famílias 
com menor capacidade de endividamento, negligência no controlo dos créditos, imprevidência quanto a 
taxas de esforço e sua relação com o inadimplemento dos créditos. Julgamos ser claro que o sector 
bancário, inclusive o central, subestimou e continua de certo modo a subestimar a gravidade desta crise e as 
suas interacções no mercado imobiliário. Aliás, resulta evidente do nosso questionário que os critérios 
hipotecários da avaliação de risco, onde se deve incluir a avaliação imobiliária, continuam a ser 
desmazeladamente encarados, quando o seu escrupuloso escrutínio cada vez mais se impõe.88 Este cenário 
agrava-se quando sabemos que estes créditos são titularizados, securitizados e alienados a investidores do 
mundo inteiro, que entre banca de investimentos, seguradoras, agências de rating, vão seguindo o efeito 
manada sem percepção do risco que pode levar a rupturas radicais no funcionamento dos mercados.  

Por último, foram também apurados alguns dilemas e lacunas de regulamentação:  
- Falta de definição quanto a remuneração, honorários e valor hora mínimo;  
- Carência de padrão na medição de áreas;  
- Necessidade de limitar a relação de Clientes com Avaliadores a título individual;  
- Exigência técnica reduzida;  

                                                 
30 Este é um tema, quanto nós, muitíssimo interessante e que poderia merecer desenvolvimento futuro. No fundo, um sistema de 
certificação de documentos (é disto que, afinal, aqui se trata), em que a validade do documento depende da sua redacção/entrega no 
site do regulador ou auto-regulador, com data, hora e tipo de acto (consoante o alvará, assim seria inscrito o relatório). Permitindo 
controlo supervisório ex ante mais eficiente. 
31 Por graça, denominámo-la: Sistema Informático Português de Avaliação Imobiliária – SIPAI; 
32 Inspirado no sistema do RICS, o Regulador ou Auto-regulador pode e deve verificar: se não encontrar matéria suporta os custos; 
se encontrar suporta o avaliador; facilitando a investigação alargada com base nessa permissão ou renúncia; 
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- Inexistência de regras de tratamento de fundos de clientes;  
- Rotatividade obrigatória de peritos avaliadores;  
- Ausência de regras rigorosas para avaliações draft e seu envio aos clientes.  

 
A todas, deverá ser dada a respectiva atenção. 

 
Quadro 1 
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ANEXO 15 
 
Sugestões de investigação futura 

i. Instituto Europeu do Imobiliário: Pros e Contras – Tendência regulatória futura? 

ii. IVSC e o sonho do Purple Book: Seria melhor uniformizar (RICS e TEGoVA 

standards) ou manter dois sistemas em compita sã, elevando os padrões de 

excelência da actividade? 

iii. Comissão de Monitorização de Boas Práticas de Avaliação Imobiliária: possível 

realidade futura nacional ou ibérica? 

iv. Conferência Internacional sobre: Necessidade de regulação europeia na 

Avaliação Imobiliária a nível Europeu? Necessidade da escolha de políticas 

regulatórias - soft law ou hard law? Necessidade de criação de sistema de rating 

imobiliário susceptível de aumentar a transparência do mercado imobiliário e 

suas ligações ao mercado financeiro? 

v. Criação de base de dados europeia: com todas as avaliações efectuadas à luz de 

determinados critérios mínimos? A partir de quando? Definir-se-ia um ponto 0? 

Aproveitar-se-iam algumas? Só as avaliações bancárias? Também para fundos 

de investimento imobiliário, seguros e fundos de pensões? 

vi. Será possível definir um “beta” da conduta ética na avaliação? 

i. Que possibilidade de definir modelos teóricos de avaliação e 

parâmetros fundamentais do risco – beta na avaliação imobiliária? 

ii. Se houvesse registo histórico de todas as avaliações, esse beta seria 

quantificável? 
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iii. A ética é ou não é padrão fundamental? Seria “quantificável” o risco da 

sua não utilização?  

iv. Como calcular a ética no beta (risco ou incerteza) do comportamento 

do avaliador? 

v. Ética como função do risco assumindo um modelo económico do 

avaliador e utilizando como variáveis: 

a. Cultura; 

b. Contexto Social; 

c. Competências Técnicas; 

d. Motivação; 

e. Prospecção/Investigação; 

f. Educação de Base; 

g. Formação de Base; 

h. Critérios Éticos e Deontológicos inerentes à sua 

competência Profissional 

 
 
 
 
 
 
 
 


