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A Macedo Vitorino & Associados 

apresenta estudo que tem por 

objecto passar em revista os vários 

aspectos procedimentais que a 

compra de uma casa pode envolver. 

Contactos 

Susana Vieira 

svieira@macedovitorino.com     

Carla Pinelas 

cpinelas@macedovitorino.com 

Cláudia Feliciano 

cfeliciano@macedovitorino.com     

Teresa Carvalho de Oliveira 

toliveira@macedovitorino.com   

Jorge Silva Sampaio 

jsampaio@macedovitorino.com 

 

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. 

Como comprar casa em Portugal 

A Macedo Vitorino & Associados acaba de apresentar um estudo que tem 

por objecto passar em revista os vários aspectos procedimentais que a 

compra de uma casa pode envolver. 

A escolha de um imóvel para habitação e a sua aquisição é algo a 

ponderar sob vários pontos de vista.  

Desde logo, a zona em que o imóvel se insere, a sua proximidade a vias de 

acesso, a espaços culturais e de lazer públicos, o seu estado de 

conservação, entre outros aspectos, muitos deles pessoais e relacionados 

com o gosto e a capacidade financeira do comprador. 

Numa perspectiva burocrática, há todo um conjunto de actos necessários 

para completar o negócio de compra e venda de um imóvel. O primeiro 

passo será reunir informação relativa aos intervenientes no negócio e ao 

imóvel propriamente dito.  

Dependendo das características e da localização do imóvel em causa, 

poderá ser necessário comunicar a venda a entidades públicas, tais como 

Câmaras Municipais.  

Há também que liquidar os impostos devidos pela compra de um imóvel e, 

finalmente, outorgar a escritura pública de compra e venda, com toda a 

formalidade e rigor que o acto exige. 

Todos estes aspectos mostram a complexidade que a aquisição de um 

imóvel para habitação pode envolver, pelo que o comprador deverá estar 

informado de todos os passos e informações que é conveniente dar e obter 

tendo em vista a concretização do negócio. 

 

© 2007 Macedo Vitorino & Associados 

 


