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Instrução do Pedido de Registo de Peritos Avaliadores de Imóveis pessoas 

coletivas  

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

PAI = perito avaliador de imóveis  

Lei dos PAI = Lei n.º 153/2015, de 14 de setembro, que regula o acesso e o exercício da atividade dos peritos avaliadores de imóveis que prestem serviços a entidades do sistema 

financeiro nacional 

 

Última atualização: 11/12/2015 
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# Documentos / Elementos Normas Aplicáveis Conteúdo Mínimo / Observações 

1.  
Requerimento para registo para o exercício 

da atividade de PAI 
Artigo 2.º da Lei dos PAI O pedido de registo deve ser submetido à CMVM, nos termos do modelo de requerimento. 

2.  Certidão do registo comercial Artigo 8.º /2/a) da Lei dos PAI 
Deve ser remetida à CMVM certidão permanente de registo comercial e respetivo código de 

acesso. 

3.  

Indicação dos administradores cuja 

qualificação e experiência profissional deve 

ser apreciada 

Artigo 5.º/2 da Lei dos PAI 

A pessoa coletiva deve indicar: 

a) De modo fundamentado, qual o número mínimo de administradores que considera 

deverem ter qualificação e experiência profissional adequadas, atendendo ao volume de 

avaliações efetuado pela pessoa coletiva e à dimensão do órgão de administração;  

b) A identificação dos administradores sujeitos a tal apreciação, incluindo cópia do 

documento de identificação. 

4.  
Documentos comprovativos das 

habilitações académicas  

Artigo 8.º/1/ a) e artigo 

5.º/2/3/4 da Lei dos PAI 

Devem ser remetidos à CMVM documentos comprovando que os administradores 

identificados no ponto anterior: 

a) Tem licenciatura, pós graduação ou mestrado adequado à avaliação de imóveis; 








Requerimento para Registo de Atividade de Perito Avaliador de Imóveis

		Perito pessoa singular:



		Nome, portador do B.I./cartão de cidadão n.º      , NIF n.º      , com morada profissional em      , vem solicitar à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a concessão do registo para o exercício da atividade de perito avaliador de imóveis, nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 153/2015, de 14 de setembro.

 







		Perito pessoa coletiva



		Nome, portador do B.I./cartão de cidadão n.º      , NIF n.º      , na qualidade de      , em representação da Sociedade       , vem solicitar à CMVM a concessão do registo para o exercício da atividade de perito avaliador de imóveis, nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 153/2015, de 14 de setembro.



Para o efeito, indica-se:



i. Firma      

ii. Tipo Societário      

iii. Objeto Social      

iv. Sede      

v. Capital Social      





Para atuar em seu nome, a sociedade pretende registar os seguintes colaboradores:

     



Breve descrição da experiência em matéria de avaliação, indicando as entidades para as quais presta ou já prestou serviços:       



Outras Observações:       













		Lista completa de documentos que instruem o Registo (os documentos que se juntam em anexo devem ser numerados individualmente e identificados neste quadro pelo respetivo número e descrição sumária)



		1. 

		     



		2. 

		     



		(…)

		







		Contactos relativos ao signatário



		Pessoa (s) de contacto e respetiva função

		     



		Telefone

		     



		Fax

		     



		E-mail

		     



		O signatário presta o seu consentimento para que as comunicações da CMVM relativas a este assunto sejam efetuadas para o número de telefone, fax ou endereço de correio eletrónico indicados no presente quadro

		S



		

		N









Junta-se os elementos constantes da lista supra referida.









     , em    de      , de     

	

Assinatura



____________________________________________________

(Nome (s) da(s) pessoa(s) que assina(m), na qualidade de      )
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# Documentos / Elementos Normas Aplicáveis Conteúdo Mínimo / Observações 

b) Tem o conhecimento aprofundado no conjunto das áreas previstas na alínea b) do n.º 3 

do artigo 5.º da Lei dos PAI, evidenciando os créditos correspondentes exigidos. Os 

créditos podem ter origem em curso diferentes. 

5.  
Questionário relativo à qualificação, 

experiência profissional e idoneidade 

Artigo 8.º/1/f) e n.º 2, artigo 4.º 

da Lei dos PAI 

Deve ser remetido à CMVM o questionário individual de qualificação, experiência profissional 

e idoneidade do requerente, relativo a pessoa coletiva, devidamente preenchido e assinado. 

6.  Certidão de registo criminal 
Artigo 8.º n.º 2/b) da Lei dos 

PAI 

Deve ser remetida à CMVM certidão de registo criminal (original ou cópia autenticada) rela-

tiva a: 

a) Pessoa coletiva requerente; 

b) Membros dos órgãos de administração e de fiscalização. 

7.  Políticas e procedimentos internos Artigo 8.º/1/d) da Lei dos PAI 

Devem ser remetidos à CMVM políticas e procedimentos internos ou código de conduta ou 

deontológico de associação profissional a que o requerente esteja sujeito (artigo 17.º/3 da 

Lei dos PAI) 

8.  
Apólice de responsabilidade civil relativa ao 

exercício da atividade de PAI 

Artigo 8.º/1/c) e art.º 7.º da Lei 

dos PAI 

Deve ser remetida à CMVM cópia da apólice de responsabilidade civil relativa ao exercício 

da atividade de PAI de duração mínima anual. 


Requerimento para Registo de Perito Avaliador de Imóveis



Questionário de Experiência Profissional e de Idoneidade

 Pessoas Coletivas

1. Identificação da pessoa coletiva

		Denominação

		     



		Sede

		     



		N.º de matrícula / NIPC:

		     



		Capital social

		     



		Código de acesso à certidão permanente de registo comercial

		     





2. Qualificação e experiência profissional

i. Indicar a experiência da pessoa coletiva (em anos):



		     





Na avaliação de imóveis

		     







Na avaliação de imóveis de organismos de investimento imobiliário

		     







Na avaliação de imóveis da área bancária

		     







Na avaliação de imóveis da área seguradora, resseguradora e dos fundos de pensões





ii. Indicar os seguintes elementos sobre a sociedade:

		     





N.º de membros do órgão de administração 



		      





Volume de avaliações efetuado pela sociedade nos últimos 3 anos 



iii. Indicar o tipo de relação contratual existente, se for o caso, com as entidades responsáveis pela gestão de organismos de investimento imobiliário, instituição de crédito, sociedade financeira, sociedade gestora de fundos de pensões ou empresa de seguros ou de resseguros 

     





3. Requisitos de idoneidade

i. A pessoa coletiva alguma vez foi condenada em processo de crime (em Portugal ou no estrangeiro)? (Assinalar com x)

		Não

		     

		Sim

		     











Em caso afirmativo deve indicar-se o tipo de infração, a data da condenação, a sanção e a entidade que a condenou.

     

ii. A pessoa coletiva foi acusada ou pronunciada no âmbito de algum processo-crime ainda pendente?

		Não

		     

		Sim

		     









Em caso afirmativo devem indicar-se os factos que motivaram a sua instauração e a fase em que o mesmo se encontra e, se se considerar pertinente, alguma observação sobre os factos em causa.

iii. A pessoa coletiva alguma vez foi condenada (em Portugal ou no estrangeiro) em processo sancionatório de natureza não criminal (v.g., contraordenação) por factos relacionados com o exercício de atividades de natureza económica ou financeira ou ligados ao seu objeto social?

		Não

		     

		Sim

		     









Em caso afirmativo, devem indicar-se os factos imputados, a respetiva data, as entidades que organizaram os processos e as sanções aplicadas.

       

iv. A pessoa coletiva foi acusada ou pronunciada no âmbito de algum processo sancionatório de natureza não criminal (v.g., contraordenação) ainda pendente por factos relacionados com o exercício de atividades de natureza económica ou financeira ou ligados ao seu objeto social?

		Não

		     

		Sim

		     









Em caso afirmativo devem indicar-se os factos que lhe deram causa, a respetiva data, a entidade que organiza o processo e, se se considerar pertinente, alguma observação sobre os factos em causa

     

v. A pessoa coletiva alguma vez foi objeto de um processo de insolvência ou foi julgada responsável pela insolvência de alguma empresa?

		Não

		     

		Sim

		     









Em caso afirmativo deve indicar-se quando, a denominação das empresas e os cargos nelas desempenhados.

     

vi. Alguma empresa que a pessoa coletiva tenha de algum modo controlado ou de que tenha sido administradora, diretora ou gerente, ainda que meramente de facto, foi declarada insolvente ou foi objeto de algum processo de insolvência, processo especial de revitalização ou equivalente?

		Não

		     

		Sim

		     









Em caso afirmativo deve indicar-se quando, a denominação das empresas, os cargos nela efetivamente exercidos ou a natureza do controlo exercido e, caso não tenha sido declarada a insolvência, outros pormenores relevantes, v.g. quanto à recuperação da empresa.

     

vii. A pessoa coletiva alguma vez foi Ré em processo declarativo ou executivo por responsabilidade civil?



		Não

		     

		Sim

		     









Em caso afirmativo devem indicar-se resumidamente os factos ocorridos, bem como a fase atual dos processos ou o seu desfecho e, se se considerar pertinente, alguma observação sobre os factos. 

     

viii. A pessoa coletiva alguma vez foi arguida em processo de contraordenação instaurado pela CMVM, Banco de Portugal ou Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões?

		Não

		     

		Sim

		     









Em caso afirmativo devem indicar-se sumariamente os factos que conduziram a tais processos, bem como a fase em que se encontram ou o seu desfecho e, se se considerar pertinente, alguma observação sobre os factos em causa.

     

ix. Indicação de quaisquer outros aspetos que se considerem relevantes para apreciação da idoneidade e experiência da pessoa coletiva para o exercício da atividade de avaliação de imóveis dos organismos de investimento imobiliário.

     



4. Requisitos de Políticas e Procedimentos

i. Indique sumariamente as políticas e procedimentos escritos adotados.

     

ii. Caso esteja dispensado da adoção de políticas e procedimentos para efeitos do disposto no art. 17.º/3 da Lei dos PAI, indique o seguinte:



a. Associação profissional de PAI a que pertence      



b. N.º de associado      

4. Indicação de participações diretas e indiretas e respetiva percentagem:



i. Em entidades responsáveis pela gestão de organismos de investimento imobiliário, instituição de crédito, sociedade financeira, sociedade gestora de fundos de pensões ou empresa de seguros ou de resseguros. 



     

ii. Em organismos de investimento imobiliário.



     



iii. Em fundos de pensões.



     

Os dados solicitados no presente questionário destinam-se à apreciação, pela CMVM, da idoneidade, formação e experiência da pessoa coletiva, nos termos legais aplicáveis.

 

Qualquer alteração relevante nos dados fornecidos deve ser comunicada imediatamente à CMVM para efeitos de averbamento nos termos do disposto no artigo 12.º da Lei dos PAI.



O/A subscritor(a) declara sob compromisso de honra, que as informações acima prestadas correspondem à verdade, não tendo omitido quaisquer factos que possam relevar.





Data      /     /     



					________________________________________

(Nome(s) da(s) pessoa(s) que assina(m), na qualidade de      )









		Contactos relativos à pessoa coletiva



		Pessoa(s) de contacto e respetiva função

		     



		Telefone

		     



		Fax

		     



		E-mail

		     



		O subscritor presta o seu consentimento para que as comunicações da CMVM relativas a este assunto sejam efetuadas para o número de telefone, fax ou endereço de e-mail indicados no presente quadro

		S



		

		N
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A apólice tem um valor mínimo de €500 000 ou €250 000, neste caso quanto aos PAI 

registados há menos de 3 anos e quanto àqueles cujos montantes avaliados no ano anterior 

são inferiores a € 20 000 000. 

9.  Declaração de conformidade Artigo 19.º da Lei dos PAI 

Deve ser remetida à CMVM uma declaração atestando que o requerente não se encontra 

em qualquer situação de incompatibilidade referida no artigo 19.º da Lei dos PAI, nos termos 

de modelo de Declaração. 

10.  

Comunicação da alteração aos elementos 

que integram o pedido de registo de perito 

avaliador de imóveis 

Artigo 12.º da Lei dos PAI Deve ser remetida de acordo com o modelo. 

 


Declaração de Não Incompatibilidade de Perito Avaliador de Imóveis 

		Perito pessoa singular



		Nome:      



		Domicílio:      



		N.º de identificação civil:      



		N.º de identificação fiscal:      







		Perito pessoa coletiva



		Denominação:      



		Sede:      



		N.º de matrícula /NIPC:      



		Capital social:      







		Declaração



		O subscritor/a pessoa coletiva declara, sob compromisso de honra:

a) Conhecer as regras legais e regulamentares aplicáveis à atividade de perito avaliador de imóveis, v.g. as situações de incompatibilidade previstas na lei;

b) Não se encontrar em nenhuma das situações de incompatibilidade previstas na lei, v.g. as enunciadas no artigo 19.º da Lei dos PAI.









     , em    de      , de     

	

Assinatura



____________________________________________________

(Nome(s) da(s) pessoa(s) que assina(m), na qualidade de      )
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Comunicação da alteração aos elementos que integram o pedido de registo de perito avaliador de imóveis





		Perito pessoa singular:



		Nome, portador do B.I./cartão de cidadão n.º      , NIF n.º     , com morada profissional em      , vem comunicar à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)  a(s) seguinte(s) alteração(ões) ao registo do perito avaliador de imóveis, nos termos do artigo 12.º da Lei n.º 153/2015, de 14 de setembro, acompanhadas dos documentos alterados em conformidade:

 



		1. 

		     



		2. 

		     



		(…)

		











		Perito pessoa coletiva:



		Nome, portador do B.I./cartão de cidadão n.º      , NIF n.º      , na qualidade de      , em representação da Sociedade       , vem comunicar à CMVM (s) seguinte(s) alteração(ões) ao registo do perito avaliador de imóveis, nos termos do artigo 12.º da Lei n.º 153/2015, de 14 de setembro, acompanhadas dos documentos alterados em conformidade:

 



		1. 

		     



		2. 

		     



		(…)

		







		 (os documentos que se juntam em anexo devem ser numerados individualmente e identificados neste quadro pelo respetivo número e descrição sumária)













Outras Observações:      







































		Contactos relativos ao signatário



		Pessoa (s) de contacto e respetiva função

		     



		Telefone

		     



		Fax

		     



		E-mail

		     



		O signatário presta o seu consentimento para que as comunicações da CMVM relativas a este assunto sejam efetuadas para o número de telefone, fax ou endereço de correio eletrónico indicados no presente quadro

		S



		

		N









Junta-se os elementos constantes da lista supra referida.









     , em    de      , de     

	

Assinatura



____________________________________________________

(Nome (s) da(s) pessoa(s) que assina(m), na qualidade de      )
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