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Avaliação Imobiliária 

Recomendações do TEGoVA no período da pandemia COVID-19 

  

  
A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) tem vindo a dificultar a prática da avaliação 

imobiliária na maioria dos países, uma vez que a raridade ou mesmo total ausência de transações 

que se verifica não se compatibiliza com a definição de valor de mercado.  

  

Nas atuais circunstâncias, muitos Peritos Avaliadores estão a incluir cláusulas de isenção de 

responsabilidade nos seus relatórios, sublinhando a incerteza das avaliações produzidas. 

Embora apoie a inserção de tais cláusulas, o TEGoVA está ciente de que, em alguns países, a 

legislação e normas nacionais não o permitem, pelo que os Peritos Avaliadores devem acima de 

tudo garantir a conformidade dos seus relatórios com a legislação local. 

  

O TEGoVA recomenda que, durante as próximas semanas, os Peritos Avaliadores instruídos 

para alcançar o valor de mercado de um imóvel para finalidade não especificamente 

regulamentada devam observar o seguinte: 

  

1)     Identificar a última data (anterior à crise) em que, no seu entendimento, o valor de 

mercado do imóvel em apreço pudesse ter sido estimado com base em evidências de 

mercado disponíveis e emitir opinião sobre tal valor naquela mesma data. Isto permitirá 

estabelecer um parâmetro referencial em relação ao qual o cliente poderá apreciar o 

valor concluído para o imóvel à data da avaliação. 

  

2)    Ao reportar o valor de um imóvel à data corrente, os Peritos Avaliadores devem 

explicitar claramente as evidências comparáveis e indicar eventuais ajustes a que 

tenham procedido em razão do atual contexto. Se tais ajustes ocorrerem, o perito 

avaliador deve justificá-los com base em evidências atuais de mercado ou no seu 

julgamento fundamentado. Aconselha-se a que durante o período de incerteza num 

qualquer mercado local os Peritos Avaliadores não se sintam obrigados a proceder a 

ajustes (favoráveis ou desfavoráveis) às evidências de mercado pré-crise, desde que 

isso fique claro no relatório de avaliação. Em tal caso, e desde que inexistam alterações 

materiais entre as duas datas, o valor corrente e o valor pré-crise do imóvel serão 

coincidentes. 

  



 

 

Os Peritos Avaliadores devem garantir que as recomendações da presente comunicação sejam 

replicadas nos termos de contratação estabelecidos com o cliente.  

  

Os Peritos Avaliadores devem também recomendar que o valor do imóvel em apreço seja objeto 

de revisão frequente. 

  

Quando a lei local proíba o uso de cláusula de isenção de responsabilidade baseada na 

“incerteza da avaliação" ou quando o cliente não permita ao perito avaliador invocar aquela 

cláusula, tal deve constar nos termos de contratação estabelecidos. 

   

O Conselho do TEGoVA continua a monitorizar a situação atual e no devido tempo poderá emitir 

mais recomendações. 

 

 

Bruxelas, 23 de março de 2020 

 
ATENÇÃO - não dispensa a consulta do documento original. CLIQUE AQUI 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.tegova.org/en/p5e78ef30d01d7

