
Duração: 21h 

IMPORTANTE: Os formandos devem levar para a formação, Máquina de 

Calcular Cientifica e/ou Computador Portátil com folha de cálculo (Excel).  

Programa  
Conceitos Gerais sobre a Avaliação de Proprie-

dades Rústicas 

Fatores externos (condições económicas, con-

texto jurídico)  

Conceitos de prédio  Métodos de Avaliação  

Finalidades da Avaliação  Método comparativo  

Noções de Valor  Método do custo  

Fatores determinantes do valor  Metodologia das expropriações e CIMI  

Instrumentos de gestão territorial  Metodologia das indemnizações de prejuízos  

Fatores internos (localização, acessibilidades)  Método do Rendimento  

Sócio: 200€ 

Não sócio: 250€ 

Inscrições (até  dia 17.04)  

formacao.forumfloréstal@gmail.com 

Cronograma: 28, 29 e 30 de Abril das 9H30 às 12H30 e das 14H00 às 

18H00 

Formador: António Miguel Dias Cruz de Oliveira 

Pós-graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária (perito certificado para avaliação de 

imóveis) pela Universidade técnica de Lisboa. * 

Local: Centro de Ecologia Aplicada, Instituto Superior Agronomia  

Em parceria com: 

Com o apoio de: 

http://www.zcconsulting.pt/
mailto:formacao.forumflorestal@gmail.com?subject=Inscrição%20no%20Curso%20de%20Avaliação%20de%20Propriedades%20Rústicas
http://www.forumflorestal.pt/


Formador: António Oliveira 

Possui a licenciatura em Engenharia dos Recursos Florestais pela Escola Superior Agrária de Coimbra, Pós-graduação 

em Economia e de Gestão de Organizações Florestais pela Universidade Católica, Pós-graduação em Gestão e Avalia-

ção Imobiliária (confere a certificação de perito avaliador de imóveis) pela Universidade técnica de Lisboa. Sócio-

Gerente e Avaliador na OWNVALUE Gestão e Avaliação Imobiliária Lda., responsável pelas avaliações imobiliárias, no-

meadamente as avaliações de terrenos rústicos florestais e agrícolas. Experiencia em avaliação de imóveis, nomeada-

mente: 

1) no âmbito de processos de compra, venda ou arrendamento; 

2) no âmbito do aconselhamento e fornecimento de informação para processos de partilha de bens – heranças, 

separações, etc.;  

3) no âmbito do crédito hipotecário (para situações de crédito ou de empréstimo);  

4) para fins judiciais ou administrativos;  

5) no âmbito de processos de expropriação. Formador em vários cursos de avaliação de prédios rústicos, promovi-

dos pelo Fórum Florestal. 


