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OBJETIVOS



• Conhecer o projeto High Value da ANAI

• Identificar as principais diretrizes e regulamentos relacionados com a sustentabilidade

• Identificar os critérios ESG e o seu impacto no setor imobiliário

• Entender como os fatores ESG podem influenciar o valor dos ativos



O projecto High-Value



High Value - Inovação e Sustentabilidade

Objetivo

Visa o incremento das competências profissionais e empresariais dos Peritos
Avaliadores em Portugal, promovendo a qualificação e a diversificação da oferta
dos seus serviços.



High Value - Inovação e Sustentabilidade

As publicações já efetuadas 



O SETOR DA  AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA



“Valuations exert significant impact on a financial institution’s credit risk

management. As mitigation against risk, it is imperative that the valuation process is

robust and that the value attributed to the underlying assets can be relied upon when

fully assessing the risk of a credit decision or the ongoing management of the loan.

For that reason, a reliable valuation document is central to the credit risk decision.”

FONTE: In Relatório do Banco Central Europeu “Valuation Processes in the Banking Crisis – Lessons Learned – Guiding the Future”, dezembro de 2012



Ao longo das últimas décadas:



O Caminho da sustentabilidade



O conceito de sustentabilidade

FONTE: RICS Global Standards

“Sustainability is, taken to mean the consideration of matters such as (but not restricted to) environment and 

climate change, health and wellbeing, and personal and corporate responsibility that can or do impact on the 

valuation of an asset”



Environmental

• Alterações climáticas
• Poluição de ar e água
• Biodiversidade
• Desflorestação
• Eficiência Energéticas
• Gestão de resíduos
• Gestão de recursos 

hídricos

Social

• Satisfação do cliente
• Proteção de dados
• Género
• Engagement dos 

trabalhadores
• Relações com a 

comunidade
• Direitos humanos
• Normas do trabalho

Os fatores ESG

Governance

• Composição do CA
• Estrutura acionista
• Corrupção
• Compensações ao 

management
• Lobby's
• Contribuições políticas
• Gestão de reclamações



Sustainable Development Goals – SDGs - 2015

FONTE: www.undp.org



O Acordo de Paris - 2015

1. Mitigação: manter o aumento da
temperatura média global abaixo
dos 2ºC relativamente aos níveis
pré-industriais (preferencialmente
abaixo dos 1,5ºC)

2. Adaptação: aumentar a
capacidade de adaptação aos
impactes das alterações climáticas
e promover a resiliência

3. Financiamento: tornar os fluxos
financeiros consistentes com um
desenvolvimento de baixo carbono

FONTE: GERMANWATCH



O European Climate Pact - 2020

Foco em:

• Green areas

• Green transport

• Green buildings

• Green skills

FONTE: ec.europa.eu



O European Green Deal – aprovado em 2020

FONTE: COMISSÃO EUROPEIA



O European Green Deal – aprovado em 2020

FONTE: GERMANWATCH | COMISSÃO EUROPEIA

• Reduzir as emissões líquidas de 

gases com efeito de estufa em 

pelo menos 55% até 2030, em 

comparação com os níveis de 

1990

• Atingir a Neutralidade

Carbónica em 2050



EU-Taxonomy - 2020

FONTE: Ricardo Pedraz, Academic Coordinator at AFI 

“The Taxonomy is envisaged as a tool to clarify

what should be considered a sustainable

activity and what should not and identify those

key activities that contribute the most”



EU-Taxonomy

“Being responsible for 40 % of global energy

consumption and 36% in total greenhouse gas

emissions, the construction and real estate is

crucial for the successful transition to a low-

carbon economy”

FONTE: ec.europa.eu



EU-Taxonomy study - Recomendações

FONTE: Sustainable Building Council Alemão e Austriaco | Green Building Council Espanha, Dinamarca | Climate Positive Europe Alliance

Otimização da captação de dados e informação dos edifícios

Ter uma estratégica para o desempenho do portfólio

Melhoria dos Certificados de Desempenho Energético (EPCs)

Introdução de uma estratégia para a transição climática



Riscos climáticos no sector financeiro

FONTE: Task Force on Climate-related Financial Disclosures, Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2017



Riscos climáticos no sector financeiro

FONTE: GERMANWATCH | COMISSÃO EUROPEIA

“Portugal é uma das zonas europeias mais vulneráveis às alterações climáticas.”

Investimento 
Imobiliário (2019)

9,6$

médio da água do mar + 
Tempestades

-1,0$

Cidades costeiras 
Subida do nível da

Impacto do imobiliário 
no sector financeiro

Billion USD

Billion USD



A sustentabilidade no imobiliário



Roteiro Português para a Neutralidade Carbónica 2050 
(RNC2050)

FONTE: República Portuguesa, Roteiro de Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050)



Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios 
(ELPRE)

FONTE: República Portuguesa, Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios, 2020

“Objetivo da ELPRE consiste na conversão do

parque imobiliário português até 2050 com

foco na eficiência energética e descarbonização

do sector, contribuindo assim para a mitigação

da pobreza energética.”



Estratégias para sustentabilidade

FONTE: Nuno Lacasta Presidente da APA na Conferência Internacional de Peritos Avaiadores organizado pela ANAI

Os 5 pilares 
no setor da 

Construção e 
Edifícios

FÍCIOS

Eficiência 
Energética

Eficiência 
Hídrica

Gestão de 
Resíduos

Utilização 
de 

Materiais

Ocupação 
de Solos



O caminho para o futuro

FONTE: Nuno Lacasta Presidente da APA na Conferência Internacional de Peritos Avaliadores organizado pela ANAI

Priorizar o prolongamento da vida do stock
existente, antes de optar por construir novos
edifícios

Construir menos, mas melhor… Edifícios
multi-ocupação, para reduzir o espaço total
e otimizar os recursos eficiência

Nova construção limitada pelos
materiais secundários que estão disponíveis
(RCD)

Utilização de materiais de construção de
baixo carbono, e materiais naturais e
renováveis, como madeira, palha e cânhamo

Soluções inovadoras: …telhados verdes
…paredes vivas…

Incorporar na fase de conceção dos edifícios
as soluções para a demolição, realocação e
reutilização de materiais

Nuno Lacasta, Presidente da APA



Principais Certificações internacionais

FONTE: https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings-database_en

BREEAM é um Sistema de 
certificação desenvolvido
pela UK Building Research 
Establishment (BRE) Global 
em 1990

LEED é um Sistema de 
certificação desenvolvido
pelo U.S. Green Building
Council no final dos anos 
90.

WELL Building Standard é 
certificada pelo Green 
Business Certification
Incorporation (GBCI) 
(mesma entidade que 
certifica o LEED).



O potencial impacto das certificações

FONTE: https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Business_Case_For_Green_Building_Report_WEB_2013-04-11-2.pdf



O significado para os diferentes stakeholders

FONTE: https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings-database_en



Da base de dados da EU para edifícios

FONTE: https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings-database_en
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Da base de dados da EU para edifícios

FONTE: https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings-database_en
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A sustentabilidade na avaliação



O QUE DIZ O MERCADO?
RICS

“the relevance and significance 

of sustainability and 

environmental matters should 

form an integral part of the 

valuation approach and 

reasoning supporting the 

reported figure.”

IVSC

“ At this early stage of market 

recognition and adoption of ESG 

practices, there is not yet full 

transparency regarding ESG 

characteristics for buildings making it 

very challenging to find comparable 

market transactions reflecting full ESG 

adoption, or to objectively know and 

compare the level of ESG adoption of 

the comparables used. ”

TEGOVA

“The mantra going forward must be 

“Know your building”, and that’s why the 

new Energy Performance of Buildings 

Directive will give great attention to 

readily available, via the energy 

performance certificate or a building 

renovation log, instruments that should 

help valuers in your crucial endeavor of 

putting a price on the building energy 

transition.

In ESG AND REAL ESTATE VALUATION In European Valuer Nº 24 December 21In RICS Global Standards - Valuation “Red Book”, VPS 3, 2.2,

effective 31 January 2020



International Valuation Standards Council- IVSC

Nas International Valuation Standards (IVS) de 2022

Artigo: “20.6. 

Para cumprir os requisitos de indicar a extensão da investigação e a natureza e a fonte da informação a serem tomadas como 

base (...) as seguintes questões deverão ser consideradas: (...) g) a responsabilidade pela identificação dos riscos ambientais reais 

ou potenciais”

Artigo 100.1. 

g. se há outras obrigações não-financeiras que precisem ser consideradas (critérios políticos ou sociais), (...)

h. condições geotécnicas, incluindo o potencial de contaminação ou outros riscos ambientais,

i. a disponibilidade e os requisitos para prestar ou melhorar os serviços necessários, por exemplo, água, drenagem e energia, (...)

j. sustentabilidade e quaisquer exigências do cliente em relação a edifícios ecológicos (green buildings), (...)

k. quaisquer outros riscos associados ao empreendimento proposto

FONTE: IVSC



The European Group of Valuers’ Associations TEGoVA

No que respeita a Sustentabilidade, as EVS sugerem alguns fatores a considerar na avaliação imobiliária:

Materiais de 

construção

Contaminação 

de imóveis 

Riscos de 

catástrofes 

naturais

Eficiência dos 

equipamentos 

Eficiência 

energética

Eficiência 

hídrica

bem-estar dos 

utilizadores

apoio 

financeiro

Impacto de 

certificações

Custos de 

renovação

FONTE: TEGOVA



Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS

“2.6 Sustainability, and environmental, social and governance (ESG) Matters Potential or actual constraints on
the enjoyment and use of property (..) may result from natural causes (…) from non natural causes (such as
contamination) (…).

There may also be sustainability and ESG factors beyond the directly physical, such as carbon emissions.

(…) Particular care should be taken when assessing or commenting on ESG factors, as valuers may not have
the specialist knowledge and experience required.

(..) In appropriate cases, the valuer may recommend making further enquiries and/or obtaining further
specialist or expert advice in respect of these matters. The following paragraphs consider the matter in more
detail.”

No que respeita a Sustentabilidade, o red book menciona no sub-capítulo VPGA 8:

FONTE: RICS



• Taxas de ocupação mais

elevadas

• Redução de yields

Como podem influenciar o valor dos imóveis?

FONTE: https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings-database_en

• Valores mais elevados de

rendas

• Redução nos custos

operacionais





Email: miguel.anjos@thekadvisors.com Tel: +351 917 656 752 

Muito Obrigado 

Qualquer questão não hesitem em contactar-me:

mailto:miguel.anjos@thekadvisors.com
https://www.linkedin.com/in/miguel-anjos-mrics-86a75a4a/


high-value.pt


