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PROGRAMA DE CANDIDATURA 

UNIDOS PELA REGULAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE 
PERITO AVALIADOR DE IMÓVEIS 

PROGRAMA ELEITORAL 

A presente candidatura aos Corpos Directivos da ANAI – Associação Nacional de 

Avaliadores Imobiliários para o triénio 2017-2020, insere-se na lógica da prossecução da 

consolidação do projecto encetado em 2011.  

O Programa Eleitoral foi elaborado com base no lema “UNIDOS PELA REGULAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE PERITO AVALIADOR DE IMÓVEIS” e encontra‐se 

composto por 3 linhas gerais de atuação. Alinhado com os grandes objectivos estratégicos 

explicitam-se com maior detalhe as diversas acções que irão consubstanciar estas linhas de 

orientação estratégica, a saber: 

1. Elegemos como prioridade a representação e defesa dos interesses dos Peritos 

Avaliadores e a observância intransigente do cumprimento escrupuloso das normas 

de ética e deontologia profissional: 

o Promover o debate interno de todas as questões relevantes para a profissão; 

o Sensibilizar o poder político para a necessidade de legislar e regular de forma 

genérica o acesso e permanência na actividade de Perito Avaliador de Ativos 

Imobiliários; 

o Defender em todas as instâncias os interesses profissionais específicos dos 

Peritos Avaliadores e o exercício da profissão em condições dignas que 

conquistem e garantam a confiança pública; 

o O fortalecimento das relações com entidades que atuem na área de gestão e 

avaliação de ativos patrimoniais e outros organismos que as representam 

(designadamente RICS), potenciando sinergias e fortalecendo a defesa dos 

objectivos e causas comuns; 

o Consolidar as políticas e procedimentos as quais visam assegurar a regulação da 

atividade da Associação e dos seus Membros Associados de modo garantir as 
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exigências legais bem como o cumprimento de todas os padrões de éticas 

aplicáveis, mais especificamente através do reporte de alterações de registo 

quer dos membros associados singulares que colectivos; 

 

2. Contribuir para a permanente valorização profissional aposta na formação contínua, 

como um dos pilares da valorização e dignificação do exercício da actividade de PAI; 

o Incentivar ou promover ações regulares de formação especializada em temas 

emergentes e de atualização permamente dos temas estruturantes; 

o Promover a realização de Debates, Workshops e Conferências, 

o Promover ações de divulgação da ANAI junto das Universidades de forma a 

estabelecer um maior nº de protocolos; 

o Reforçar o papel da atividade de perito Avaliador de Imóveis procurando a 

implementação de protocolos e colaboração com instituições públicas e 

privada; 

 

3. Implementar metodologias, ferramentas de funcionamento interno e uma estratégia 

profissional de comunicação e interacção, que reflictam a melhoria dos serviços 

prestados aos membros da ANAI; 

o Aposta nas ferramentas de comunicação de proximidade com os membros da 

ANAI, sejam newsletters e outras, através dos canais ou grupos criados nas 

redes sociais; 

o Ativar a ferramenta “área de associados” disponível no site da ANAI de forma 

a facilitar a gestão documental. 
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LISTA DE CANDIDATOS 

 

MESA ASSEMBLEIA GERAL Presidente Pedro de Andrade Quirino Rosa 

 Vice-Presidente Ana Cristina da Nave Caldeira Martins 

Secretário Victor Manuel Bento Baptista 

Vogal José Luís Alves de Pádua e Silva 

Vogal Nélson da Silva Rêgo 

Vogal Jorge Reduto Jorge da Costa 

Vogal Manuel Faustino Pereira 

 

DIREÇÃO Presidente Ramiro Teixeira Gomes 

 Vice-presidente José António Rodrigues Franco de Araújo 

Tesoureiro Susana Gonçalves Cacela Matias 

Secretário José Estêvão Pedroso Alcântara 

Vogal Fernando Júlio Maia Gomes da Silva 

Vogal João Manuel Dias dos Santos 

Vogal João António Lampreia Rebolo 

Vogal Victor Ricardo Ortega Afonso 

Vogal Nelson Joaquim Rento Raimundo 

Vogal Constantino Marinho da Silva 

Diretor de Formação Luís Miguel de Barros Moreira Pinto 

Assessor de Formação António Jorge Ferreira Vaz 

Assessor de Formação Dimas Manuel de Viriato Ferreira Pestana 

 

CONSELHO FISCAL Presidente Antero dos Santos 

 Vice-Presidente Vítor José Mateus Soares 

Secretário Manuel de Jesus Martins da Cruz Marrafa 

Vogal João Vieira Fonseca 
 

 

 

 

 


