
Imobiliário e Urbanismo 

MV Notícias 23 de Fevereiro de 2007 

  

Rua Garrett 12, 2 | 1200-204 Lisboa | Portugal | Tel.: (+351) 213 241 900 | Fax: (+351) 213 241 929 | www.macedovitorino.com 

A Macedo Vitorino & Associados 

apresenta brochura que tem por 

objecto a actividade de mediação e 

angariação imobiliária. 
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Carla Pinelas 
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Teresa Carvalho de Oliveira 
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Jorge Silva Sampaio 
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Esta informação é de carácter 

genérico, pelo que não deverá ser 

considerada como aconselhamento 

profissional. Se precisar de 

aconselhamento jurídico sobre estas 

matérias deverá contactar um 

advogado. Caso seja nosso cliente, 

pode contactar-nos por email dirigido a 

um dos contactos acima referidos. 

A actividade de mediação e angariação imobiliária 

A Macedo Vitorino & Associados acaba de apresentar uma brochura que 

tem por objecto a actividade de mediação e angariação imobiliária, 

regulada pelo Decreto-Lei n.º 211/2004, de 20 de Agosto. Este diploma 

traça o regime geral das actividades da mediação e da angariação 

imobiliária, expondo o seu regime específico e descrevendo as regras 

comuns a ambas as actividades. 

Relativamente à actividade de mediação imobiliária, a brochura começa 

por definir o seu objecto, para depois abordar a matéria do licenciamento, 

nomeadamente as formalidades necessárias para a concessão, 

manutenção e revalidação da licença e os casos em que pode haver 

suspensão ou cancelamento da mesma. 

Ainda no âmbito da mediação imobiliária, trata-se também das condições 

de exercício desta actividade, especificando-se quais os estabelecimentos 

onde a actividade pode ser exercida, que informações sobre os imóveis 

devem ser disponibilizadas pelos mediadores, quais os deveres a observar 

para com os interessados e para com o IMOPPI, qual a remuneração 

devida a estes profissionais, e a que requisitos deve obedecer o contrato 

de mediação imobiliária.  

Finaliza-se este capítulo com a matéria da responsabilidade das empresas 

de mediação imobiliária, analisando-se especificamente as questões 

relativas ao contrato de seguro de responsabilidade civil. 

Em matéria de angariação imobiliária aborda-se, por um lado, a 

necessidade de inscrição no IMOPPI, bem como todas as formalidades 

que rodeiam esta inscrição e, por outro, expõem-se as condições de 

exercício da actividade, designadamente os deveres, as incompatibilidades 

e a remuneração devida.  

Por fim, referem-se os aspectos comuns a estas actividades, 

nomeadamente a matéria relativa às taxas devidas pelos procedimentos 

administrativos atinentes às actividades em causa e ao registo dos 

angariadores imobiliários, à responsabilidade contra-ordenacional e 

criminal, e ainda às regras sobre publicidade que incidam sobre a venda de 

imóveis. 
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