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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

 A AVALIAR BENS IMÓVEIS DE: Junta de Freguesia da Guarda, A PEDIDO DE Junta de 

Freguesia da Guarda. 

  

Introdução 

Para efeitos de avaliação dos imóveis em questão, a signatária procedeu previamente, a visitas 

de inspeção dos mesmos, nas quais procurou observar e caracterizá-los registando através de 

fotos e documentos que fazem parte do presente relatório de avaliação. 

 

Critérios de Avaliação 

No conhecimento direto, foram devidamente analisados todos os pormenores envolventes, tais 

como: a sua localização, os acessos, as infraestruturas existentes, o estado de conservação dos 

prédios e os seus rendimentos. São os fatores que determinam os valores dos bens, tendo 

sempre presente os padrões do mercado imobiliário, definido por regras não especulativas, mas 

sim pelo valor real e venal dos bens, como é normal e usual no respetivo mercado. As áreas 

consideradas tiveram como base a documentação fornecida tais como cadernetas prediais e 

plantas. 

  

Metodologia da Avaliação 

Para determinação do valor dos bens em causa utilizou-se um dos seguintes métodos de 

avaliação tradicionais:  

– a) Método Comparativo  

– b) Consulta da caderneta Predial Rústica 

 
 

Na presente avaliação pelo estado atual no mercado imobiliário, vai-se utilizar o Método 

Comparativo, fundamentado pelo conhecimento do mercado nos respetivos locais/zonas e dos 

valores pelos quais se transacionam frações análogas às que se pretendem avaliar.  
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a) Método Comparativo 

Neste método o valor será determinado por comparação com outros imóveis semelhantes, 

de que são conhecidos os preços (ou valores de oferta) no mercado imobiliário, obtidos 

através da prospeção efetuada no local ou zona onde se situa o imóvel. Após este 

conhecimento podemos segundo critérios de homogeneidade, definir quais as características 

mais relevantes dos imóveis transacionados e aplicar as técnicas de homogeneização das 

amostras recolhidas e assim obtermos os valores de transação /mercado que servirão para 

estimar o valor.  

 

 

b) Consulta da Caderneta Predial Rústica 

Para esta avaliação foi fundamental a consulta da caderneta Predial Rústica, tendo em 

consideração que, a pedido da requerente, foi só efetuada a avaliação do prédio 

considerando o mesmo somente como terreno rústico. Foi tido em conta que o terreno confina 

com outro terreno rústico com o artigo matricial nº 3653 com a área total de 6,15 (ha). Desta 

forma, o terreno avaliado será mais valorizado, visto que os dois em conjunto poderão ser  

urbanizados.
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DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS BENS 

 

1. Terreno 

1.1. Descrição 

O terreno a ser avaliado localiza-se junto à estrada de Alfarazes, na Guarda, e perto de um 

dos importantes acessos da cidade, a Via de Cintura externa (VICEG). É um local onde impera 

o sossego e a tranquilidade.   

Um dos locais que valoriza o prédio é a aproximação à escola primária de Alfarazes e aos seus 

equipamentos, e também o facto de ter ótimos acessos à cidade.  

No total a propriedade tem a área 1898 m2. Encontra-se inscrita na caderneta predial rústica 

com o artigo matricial nº 3481. A descrição do prédio encontra-se como área de Castanheiros 

e pastagem. 

 

Figura 1 – Localização do Terreno 
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Figura 2 – Imagens do Terreno 

 

 

1.2. Avaliação 

1.2.1. Método Comparativo  

Da prospeção no mercado efetuada na zona de terrenos com características semelhantes e 

tendo em conta que o terreno em conjunto com o seu confinante poderá ser urbanizado, o 

valor unitário encontrado foi de 4€ /m2.  

Assim temos:  

Valor Terreno= 1898,00m2 X 4€ /m2 = 7.592,00€ 
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Conclusão 

 

Terreno rústico 7.592,00€ (Sete mil e quinhentos e noventa e dois Euros) 

 

 

Tendo em conta as características do imóvel objeto de avaliação e a sua inserção urbana a 

situação do mercado imobiliário em termos da tendência de evolução dos preços, prospeção do 

mercado local, apresenta-se seguidamente o valor de avaliação, que se entende traduzir o valor 

do imóvel para efeitos de uma transação normal: 7.592,00€ (Sete mil e quinhentos e noventa e 

dois Euros) 
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