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AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
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1 RESUMO

PERITO AVALIADOR

José Felisberto Rosado Marques
Pós-Graduado em Gestão e Avaliação Imobiliária (ISEG),
Engenheiro Civil (IST) – Membro Sénior da Ordem dos
Engenheiros (nº 16141). Inscrito na CMVM com o n.º
PAI/2008/0050. Membro da Associação Portuguesa dos
Avaliadores de Engenharia (nº 1099)

DATA DA AVALIAÇÃO

9 de novembro de 2020

PROPRIETÁRIO

Centro de Apoio a Idosos de Portimão

LOCAL

Locais diversos no município de Monchique

DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS

Prédios rústicos, conforme descrito no relatório

FINALIDADE DA AVALIAÇÃO

Esta avaliação destina-se a informação da proprietária

VALOR DE AVALIAÇÃO

Valor atual do conjunto dos imóveis – 3.600,00 €

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A presente avaliação foi efetuada no cumprimento do
estabelecido pela CMVM (Regulamento n.º 8/2002), bem
como da legislação aplicável (D.L. 60/2002, de 20 de março e
Lei nº 153/2015, de 14 de setembro), e ainda, genericamente,
com os critérios definidos pelos organismos internacionais (IVSC e
TEGoVA)

SEGURO

Seguro de responsabilidade civil profissional - apólice n.º
RC63612435, da Fidelidade

CAI - Monchique
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INTRODUÇÃO

O conteúdo do presente relatório tratará de determinar o Valor de Mercado que poderão alcançar os
imóveis em referência, tendo em vista as suas características intrínsecas, o seu estado atual, os
condicionalismos da sua utilização e bem assim os devidos à sua localização.
Valor de Mercado
Definido como o montante estimado pelo qual, à data da avaliação, uma propriedade poderá ser
transacionada entre um potencial comprador e um potencial vendedor, numa negociação livre, após uma
comercialização adequada e em que cada uma das partes atua com conhecimento, prudência e sem
coação.

3

OBJETO DE AVALIAÇÃO

Conjunto de 3 imóveis rústicos localizados na periferia do concelho de Monchique.

4

INSPECÇÃO AO LOCAL

Foi efetuada visita aos locais, em outubro de 2020, tendo-se verificado a situação dos prédios conforme
o descrito nas fichas anexas.
4.1 CONTAMINAÇÃO DOS SOLOS
No âmbito da presente avaliação, e por tal não ter sido solicitado, não foram investigadas as condições
ou a estabilidade dos solos. Também não nos foi fornecida qualquer informação, que permita concluir
sobre a presença ou ausência de qualquer tipo de contaminação nos terrenos em análise.
Deste modo, o presente relatório foi elaborado na assunção de que não existem quaisquer circunstâncias
daquela natureza que possam afetar a avaliação dos imóveis.
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METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO

A avaliação de um imóvel é feita com base na aplicação de três métodos distintos – o método do custo
de reposição (ou do investimento), o método do rendimento e o método comparativo de mercado,
conforme definido internacionalmente e particularmente, em Portugal, pela CMVM. Consoante as
características do imóvel assim se poderão aplicar cada um dos métodos referidos.
Deverá sempre que possível utilizar-se, pelo menos, dois destes métodos para podermos obter valores
com maior rigor.
Deste modo os imóveis edificados serão avaliados à luz dos métodos do custo e do investimento, e
sempre que estiverem ocupados por outros que não os proprietários, será ainda aplicado o método do
rendimento.
No caso de propriedades rústicas utilizam-se habitualmente dois tipos de métodos – o método
comparativo de mercado, tal como aplicado em prédios urbanos, e um método analítico que resulta do
estudo dos rendimentos da propriedade, ao longo de um período significativo (5 a 10 anos), bem como
uma projeção de rendimentos futuros.
Na situação presente, e por nenhum dos prédios rústicas se encontrar com exploração agrícola relevante,
apenas poderemos aplicar o método comparativo de mercado.

5.1 MÉTODO DO CUSTO OU DO INVESTIMENTO
Com a aplicação deste método procura determinar-se o valor do investimento ou do custo de reposição
do bem em apreciação.
Para o efeito consideram-se, para além do valor do terreno, os custos de construção, à data de hoje, de
imóveis com características semelhantes, acrescidos de percentagens respeitantes aos encargos
associados, quer à atividade, ou custos indiretos (projetos, taxas e licenças, encargos financeiros, etc.),
quer à comercialização e ainda o lucro estimado.
Ao valor encontrado e, atendendo à idade, à localização, ao estado de conservação e às suas
características tipológicas, deduz-se uma parcela correspondente à depreciação do imóvel.
5.2 MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO
Permite, através da comparação com imóveis de características semelhantes existentes no mercado,
determinar o valor que, de acordo com todas as suas características, tem ou pode alcançar no mercado
o imóvel, livre de contratos de arrendamento ou de qualquer outro encargo que agrave ou limite a
propriedade.
De maneira geral, a avaliação segundo este método, é precedida da realização de um estudo
representativo do parque imobiliário existente.
Posteriormente identificam-se imóveis, semelhantes vendidos há pouco tempo ou atualmente em venda
e são analisados e comparados com o imóvel em estudo, com ajustamentos, tendo em vista as suas
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características específicas, nomeadamente localização, dimensões, características dos acabamentos,
existência ou não de melhoramentos, adaptação à procura, condições de oferta, etc. A estas
características imputam-se índices quantitativos, o que, após a homogeneização dos valores
encontrados, permitem determinar um valor unitário para cada tipo de imóvel em avaliação.
Na presente avaliação teremos de considerar valores de imóveis em venda, devidamente ponderados,
atendendo a que não existem dados fiáveis sobre transações efetuadas.
5.3 MÉTODO DO RENDIMENTO
Este método aplica-se essencialmente a imóveis arrendados ou quando existe suficiente informação
sobre a situação do mercado de arrendamento e das possibilidades de locação dos imóveis.
O valor de capitalização da renda efetiva é determinado pela razão entre a renda anual e uma taxa de
capitalização (cap rate ou yield bruto) que depende das condições de mercado. Considera rendimentos
constantes, pois recorre ao fluxo de caixa gerado num só ano.
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6

AVALIAÇÃO

O valor de avaliação dos prédios foi determinado de acordo com o explicitado nas fichas técnicas anexas,
e resumido no quadro seguinte:

Avaliação - Quadro resumo
Local

Refª (1)
1

Meia Viana

2

Meia Viana

3

Baticova

Monchique
Nave

Art. Matriz

Valor de Avaliação

26, Seção CU

600,00 €

27, Seção CU

1.000,00 €

49, Seção DO

2.000,00 €

Total

3.600,00 €

Assim, e atendendo ao exposto no presente relatório e seus anexos, considera-se que o presumível valor
de transação do conjunto dos imóveis, livres de quaisquer ónus ou encargos, é:

PVT DOS IMÓVEIS
3.600,00 €
TRES MIL E SEISCENTOS EUROS
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6

7

IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS

Os imóveis encontram-se identificados nas fichas anexas, onde se descrevem as suas características.
7.1 LOCALIZAÇÃO
Os imóveis situam-se na periferia de Monchique, estando individualmente localizados e identificados nas
fichas anexas.
7.2 EQUIPAMENTO URBANO
Na vila de Monchique, o grau de equipamento urbano disponível é característico de uma pequena
localidade do interior, com estabelecimentos de ensino (do pré-escolar ao secundário), centro de
saúde, forças de segurança, equipamentos desportivos, alguma oferta comercial e de serviços, bem
como alguns equipamentos turísticos, sobretudo estabelecimentos de restauração e bebidas.
A atividade económica da zona assenta principalmente na agricultura, silvicultura e também no
turismo, cuja procura tem mantido um constante crescimento.
7.3 ÁREAS
As áreas dos imóveis são as constantes das cadernetas prediais, conforme se indica caso a caso, nos
anexos.
De forma a melhor se entender as áreas dos imóveis, elaborou-se o quadro resumo que adiante se
apresenta, sendo as áreas indicadas as constantes da matriz.

Descrição dos imóveis
Refª
(1)

Tipo

1

Rústico

Meia Viana

2

Rústico

Meia Viana

3

Rústico

Baticova

Local

Áreas (m²)
Freguesia

Monchique
Nave

Monchique

Obsv

Art. Matriz

Área terreno

26, Seção CU

280,00

Abandonado

27, Seção CU

520,00

Abandonado

49, Seção DO

1.560,00

Abandonado

(1) - Identificação dos imóveis no relatório

7.4 DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS
Tal como acima referido, os imóveis encontram-se descritos nas fichas de avaliação que se
apresentam em anexo a este relatório.
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7.5 INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
As condições de uso do solo são reguladas pelos PDM – Planos Diretores Municipais, que constituem
os instrumentos de gestão do território.
Assim, foi consultado o PDM de Monchique, de forma a conhecerem-se as condicionantes que
impedem sobre cada um dos prédios.
Verificou-se que, em qualquer dos casos, os prédios se incluem em áreas agroflorestais, onde não
é permitida a edificabilidade.
O PDM de Monchique (Aviso 26493/2008 - DR - 2ª série - Nº 215 - 05-11-2008), localiza, na sua Planta
de Ordenamento, os prédios inseridos em "Espaço florestal", no limite de zonas integradas na
Reserva Agrícola Nacional.
Trata-se de solo rural onde, nos termos do respetivo regulamento e atendendo à reduzida dimensão
dos prédios, não é possível qualquer edificação (art.º 26º).
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SITUAÇÃO DO MERCADO

A avaliação de património imobiliário é naturalmente resultante da situação do mercado.
A retoma de atividade imobiliária na região do Algarve, tem sido sobretudo em zonas próximas do
mar, embora também se tenha sentido em áreas do interior e até da serra, mas sobretudo no que
respeita a habitação ou de terrenos com capacidade edificativa. As propriedades rústicas,
sobretudo as de sequeiro, continuam a apresentar uma procura insipiente.
Por outro lado, o período de pandemia que atualmente vivemos, condiciona fortemente a atividade
imobiliária, sendo que o número de transações caiu substancialmente, encontrando-se
praticamente estagnado.
Atendendo a que não há informação fidedigna referente a transações recentes de imóveis na zona,
o levantamento do mercado foi feito do lado da oferta, isto é, da recolha de informações por parte
dos vendedores.
Tal como indicado nas fichas de avaliação, analisaram-se diversos imóveis em oferta na zona.

CAI - Monchique
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OBSERVAÇÕES FINAIS

Foram consultados:
- Cadernetas prediais
- Regulamento e plantas do Plano Diretor Municipal (PDM) de Monchique
Este valor de avaliação resulta da atual situação do mercado imobiliário.
O valor de avaliação corresponde aos prédios devolutos e livre de quaisquer ónus ou encargos, à exceção
dos contratos de arrendamento, quando existem.
O texto constante deste relatório e as afirmações nele contidas são corretas e traduzem a verdade de
acordo com os conhecimentos do perito e conforme consta nas considerações atrás expostas.
De acordo com o conhecimento do perito não foi omitida ou deturpada qualquer informação que possa
ser relevante para determinação do valor da avaliação.
O perito declara não ter qualquer interesse presente ou futuro em qualquer dos itens avaliados.
O perito não recebeu qualquer compensação resultante da análise, opiniões, conclusões ou utilização
deste relatório.
Ninguém prestou auxílio profissional relevante à pessoa que assina este relatório.
O signatário declara ainda não existir qualquer conflito de interesses com o cliente.
O presente relatório é um documento confidencial e de uso exclusivo dos seus destinatários, servindo
apenas para o fim a que se destina, não se aceitando qualquer responsabilidade em relação a terceiros.
Deste modo a reprodução total ou parcial do mesmo, ou a sua inclusão em qualquer documento, apenas
poderá ter lugar após autorização expressa do seu autor.
Portimão, 9 de novembro de 2020

José Felisberto Rosado Marques

Assinado de forma
José Felisberto digital por José
Felisberto Rosado
Rosado
Marques
Dados: 2020.11.09
Marques
11:50:17 Z
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - ANEXO I-I
Cliente

Centro de Apoio a Idosos

Proprietário

Centro de Apoio a Idosos
José Felisberto Rosado Marques

Avaliador

Refª Imóvel

1

Data pedido 28/02/2019
PAI/2008/0050

1420-1

N/ Refª

Data visita 28/10/2020

Data Avaliação 09/11/2020

1 - IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL
Sito em

Meia Viana

Freguesia

Nº/Lote

Monchique

Confronta

Localidade

Concelho

Monchique

Norte

Sul

Nascente

Poente

Coordenadas

Lat.

Art. Matriz 26, Seção CU

37°18'28.6"N

Long.

Monchique
Distrito

Faro

8°33'42.3"W

CRP

Nº

Lic. Util.

Data

2 - CARACTERÍSTICAS DA LOCALIZAÇÃO
Zona

RURAL

Enq. Paisagíst.
Infraestruturas

Ocupação
BOM

FLORESTAL

Natureza

Transportes Públicos

Águas x

Saneamento x

PERIFÉRICA

INEXISTENTES
Gás

Desenv. Urban.

Estacionamento
Electricidade X

ESTABILIZADA

FRACO

Acessos RAZOÁVEIS

Qualidade global

FRACA

Telefones/Fibra ótica X

Situa-se na periferia sudoeste de Monchique, a cerca de 1,5 km do centro da vila. A EN266, por onde se fazem todas as ligações, encontra-se a 1 km.

3 - CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL
Tipo

RÚSTIC0

Tipo de solos

Utilização

Ocupação

AGRÍCOLA

ARGILO-ARENOSOS

Capacidade agrícola

DEVOLUTO

Artºs Urbanos

RAZOÁVEL

Área total (m²)
Estado actual

280,00

ABANDONADO

Prédio rústico que, de acordo com a matriz, é composto por duas parcelas que incluem oliveiras e cultura arvense de sequeiro. Com algumas árvores velhas
e mato rasteiro, sem qualquer exploração agrícola.
O terreno, de forma retangular, apresenta-se inclinado, desenvolvendo-se no sentido S-N. Sem acesso direto ao caminho municipal, é acedido através de
prédio vizinho.
De acordo com o estipulado no PDM, o prédio insere-se em "Espaço florestal", onde, atendendo à área do mesmo, não é permitida qualquer edificação.

DOCUMENTAÇÃO CONSULTADA
Caderneta Predial X

Plantas

Alvará loteamento

Lic. Constr

Lic. Utilização

PDM X

Outros

Cert. Predial

4 - CARACTERÍSTICAS DA COMERCIALIZAÇÃO
Facilidades de comercialização do imóvel

LENTA

Capacidade de manter o valor no tempo

FRACA

Valor comercial da localização

FRACO

Oferta

BAIXA

CAI - Anexo
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5 - AVALIAÇÃO
Atendendo à atual situação do prédio - sem atividade agrícola - vai utilizar-se apenas o Método Comparativo.

5.1 - Método do RENDIMENTO (Método de Cálculo Analítico da Propriedade Rústica)1
Culturas

Área (m²)

Produção

Unid

Valor

Custos e
Encargos

Taxa
4,0%

Fava

kg/ha

0,60 € /kg

65,00%

Palha

kg/ha

0,10 € /kg

65,00%

4,0%

Milho

kg/ha

0,14 € /kg

65,00%

5,0%

Eucalipto

m3/ha

3
3,60 € /m

65,00%

4,0%

3
4,60 € /m

65,00%

4,0%

3

Sobreiros

m /ha

Pomar

kg/ha

5,60 € /kg

65,00%

4,0%

Fenos

kg/ha

0,15 € /kg

65,00%

3,0%

Subtotal

Rend. fundiário
líq./ha

Valor/m²

Valor

Subtotal

Benfeitorias
Descrição

Qts.

Valor/unid

Alfarrobeiras

150,00 €

Oliveiras de grande porte

60,00 €

Figueiras

41,00 €

Amendoeiras pequenas

42,00 €

Nespereiras

43,00 €

Observações
1 - Utilizaram-se os valores indicados pelo Engº
António Cipriano Afonso Pinheiro no seu livro
"Avaliação de Património"

Valor

Subtotal
TOTAL

5.2 - Método COMPARATIVO / DE MERCADO
Descrição

Área (m²)

Valor (€/m²)

Total

280,00

2,00 €

560,00 €

TOTAL

560,00 €

Parcelas rústicas

Observações

4.3 - Resumo dos Métodos de Avaliação
Método do Rendimento:
Método Comparativo / de Mercado:

560,00 €

6 - PROSPEÇÃO DE MERCADO
Descrição

Localização

Características
Qualitativas

Prédio rústico

Monchique (periferia)

Florestal

Prédio rústico

Monchique (periferia)

Área (m²)
12.120,00

Valor (€)
7.500,00 €

Valor unit.
(€/m²)

Observações

0,62 €

Ardido - abandonado
Eucaliptal - ardido

Florestal

8.780,00

45.000,00 €

5,13 €

Prédio rústico Mariola Cima - Marmelete

Florestal

253.000,00

58.000,00 €

0,23 €

Eucaliptal

Prédio rústico

Portela do Alqueive

Sequeiro

17.440,00

49.500,00 €

2,84 €

Mato e algumas árvores velhas - abandonado

Prédio rústico

Monchique (periferia)

Florestal

480.000,00

196.000,00 €

0,41 €

Eucaliptal em exploração

Prédio rústico

Portela do Alqueive

Sequeiro

9.920,00

59.500,00 €

6,00 € Mato, arvoredo div, ruína c/ 50 m², abandonado

Prédio rústico

Monchique (periferia)

Sequeiro

15.600,00

85.000,00 €

5,45 €

Mato, nascente, ruína c/ 120 m², abandonado

Prédio rústico Chã da Casinha - Marmelete

Horta

127.260,00

125.000,00 €

0,98 €

Pomar, horta, constr em mau estado - 440 m²

Prédio rústico Aldeia das Corchas, Alferce

Sequeiro

44.370,00

65.000,00 €

1,46 € Mato, arvoredo div, ruína c/ 300 m², abandonado
3,84 € Mato, arvoredo div, ruína c/ 80 m², abandonado

Prédio rústico Aldeia das Corchas, Alferce

Sequeiro

15.360,00

59.000,00 €

Prédio rústico Aldeia das Corchas, Alferce

Sequeiro

34.140,00

60.000,00 €

1,76 € Mato, arvoredo div, ruína c/ 200 m², abandonado

Prédio rústico

Sequeiro

18.040,00

27.500,00 €

1,52 €

Alferce

Mato, ruína c/ 40 m², abandonado

OBSERVAÇÕES
Os casos acima indicados respeitam a uma amostra de prédios rústicos em venda em vários locais do concelho de Monchique. Os valores resultantes foram
devidamente ponderados e homogeneizados. Foram consultadas diversas mediadoras imobiliárias, nomeadamente Castro Villas, kwFlash, Remax, Iad
Portugal, entre outras.
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7 - VALOR DE AVALIAÇÃO
7.1 - Presumível valor de transação do imóvel
Tendo em atenção os métodos de avaliação utilizados, bem como as demais observações e comentários expressos neste relatório, atribui-se:

PVT - PRESUMÍVEL VALOR DE TRANSAÇÃO DO IMÓVEL

600,00 €
Seiscentos Euros

Devoluto e livre de quaisquer ónus ou encargos

CONDICIONALISMOS
Não se verificaram quaisquer condicionalismos à realização da presente avaliação.

OBSERVAÇÕES FINAIS
1 - O texto constante deste relatório e as afirmações nele contidas são correctas e traduzem a verdade de acordo com os conhecimentos do perito e
conforme consta nas considerações atrás expostas.
2 - De acordo com o conhecimento do perito não foi omitida ou deturpada qualquer informação que possa ser relevante para determinação do valor da
avaliação.
3 - O perito declara não ter qualquer interesse presente ou futuro em qualquer dos itens avaliados.
4 - O perito não recebeu qualquer compensação resultante da análise, opiniões, conclusões ou utilização deste relatório.
5 - O perito declara que as opiniões, conclusões e análise constantes deste relatório foram desenvolvidas de acordo com as exigências da C.M.V.M. em vigor,
nomeadamente do Regulamento 02/2015, bem como com o expresso na Lei nº 153/2015.
6 - Ninguém prestou auxílio profissional relevante ao perito que assina este relatório.
7 - O perito não têm ligações à solicitante, ao proponente, nem de qualquer forma ao proprietário do imóvel.
8 - O perito declara que não se encontra abrangido por qualquer incompatibilidade prevista no artigo 19.º da Lei nº 153/2015
9 - O valor atribuído tem em consideração a incerteza atualmente existente no mercado imobiliário resultante dos efeitos da pandemia do Covid 19.
9 de novembro de 2020
O Perito

José Felisberto Rosado Marques
Registo na CMVM - PAI/2008/0050

CAI - Anexo

NIF 111265690

Seguro RCP - Apólice n.º RC63612435 da Fidelidade, válido até 05/08/2021
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FOTOS
1420-1

1

Centro de Apoio a Idosos

Localização (Google)

09/11/2020

Implantação (Google)

Vista parcial

Planta cadastral
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - ANEXO I-II
Cliente

Centro de Apoio a Idosos

Proprietário

Centro de Apoio a Idosos
José Felisberto Rosado Marques

Avaliador

Refª Imóvel

2

Data pedido 28/02/2019
PAI/2008/0050

1420-2

N/ Refª

Data visita 28/10/2020

Data Avaliação 09/11/2020

1 - IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL
Sito em

Meia Viana

Freguesia

Nº/Lote

Monchique

Confronta

Localidade

Concelho

Monchique

Norte

Sul

Nascente

Poente

Coordenadas

Lat.

Art. Matriz 27, Seção CU

37°18'28.6"N

Long.

Monchique
Distrito

Faro

8°33'42.3"W

CRP

Nº

Lic. Util.

Data

2 - CARACTERÍSTICAS DA LOCALIZAÇÃO
Zona

RURAL

Enq. Paisagíst.
Infraestruturas

Ocupação
BOM

FLORESTAL

Natureza

Transportes Públicos

Águas X

Saneamento X

PERIFÉRICA

INEXISTENTES
Gás

Desenv. Urban.

Estacionamento
Electricidade X

ESTABILIZADA

FRACO

Acessos RAZOÁVEIS

Qualidade global

FRACA

Telefones/Fibra ótica X

Situa-se na periferia sudoeste de Monchique, a cerca de 1,5 km do centro da vila. A EN266, por onde se fazem todas as ligações, encontra-se a 1 km.

3 - CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL
Tipo

RÚSTIC0

Tipo de solos

Utilização

AGRÍCOLA

ARGILO-ARENOSOS

Ocupação
Capacidade agrícola

DEVOLUTO

Artºs Urbanos
FRACA

Área total (m²)
Estado actual

520,00

ABANDONADO

Prédio rústico que, de acordo com a matriz, é composto por duas parcelas que incluem sobreiros e cultura arvense de sequeiro. Com algumas árvores velhas
e mato rasteiro, sem qualquer exploração agrícola.
O terreno, de forma retangular, apresenta-se inclinado, desenvolvendo-se no sentido S-N. Sem acesso direto ao caminho municipal, é acedido através de
prédio vizinho.
De acordo com o estipulado no PDM, o prédio insere-se em "Espaço florestal", onde, atendendo à área do mesmo, não é permitida qualquer edificação.

DOCUMENTAÇÃO CONSULTADA
Caderneta Predial X

Plantas

Alvará loteamento

Lic. Constr

Lic. Utilização

PDM X

Outros

Cert. Predial

4 - CARACTERÍSTICAS DA COMERCIALIZAÇÃO
Facilidades de comercialização do imóvel

LENTA

Capacidade de manter o valor no tempo

FRACA

Valor comercial da localização

FRACO

Oferta

BAIXA

CAI - Anexo
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5 - AVALIAÇÃO
Atendendo à atual situação do prédio - sem atividade agrícola - vai utilizar-se apenas o Método Comparativo.

5.1 - Método do RENDIMENTO (Método de Cálculo Analítico da Propriedade Rústica)1
Culturas

Área (m²)

Produção

Unid

Custos e
Encargos

Valor

Taxa

Fava

kg/ha

0,60 € /kg

65,00%

4,0%

Palha

kg/ha

0,10 € /kg

65,00%

4,0%

Milho

kg/ha

0,14 € /kg

65,00%

5,0%

Eucalipto

m3/ha

3
3,60 € /m

65,00%

4,0%

Sobreiros

m3/ha

3
4,60 € /m

65,00%

4,0%

Pomar

kg/ha

5,60 € /kg

65,00%

4,0%

Fenos

kg/ha

0,15 € /kg

65,00%

3,0%

Subtotal

Rend. fundiário
líq./ha

Valor/m²

Valor

Subtotal

Benfeitorias
Descrição

Qts.

Valor/unid

Alfarrobeiras

150,00 €

Oliveiras de grande porte

60,00 €

Figueiras

41,00 €

Amendoeiras pequenas

42,00 €

Nespereiras

43,00 €

Observações
1 - Utilizaram-se os valores indicados pelo Engº
António Cipriano Afonso Pinheiro no seu livro
"Avaliação de Património"

Valor

Subtotal
TOTAL

5.2 - Método COMPARATIVO / DE MERCADO
Descrição

Área (m²)

Valor (€/m²)

Total

520,00

2,00 €

1.040,00 €

TOTAL

1.040,00 €

Parcelas rústicas

Observações

4.3 - Resumo dos Métodos de Avaliação
Método do Rendimento:
Método Comparativo / de Mercado:

1.040,00 €

6 - PROSPEÇÃO DE MERCADO
Descrição

Localização

Características
Qualitativas

Prédio rústico

Monchique (periferia)

Florestal

Prédio rústico

Monchique (periferia)

Área (m²)
12.120,00

Valor (€)
7.500,00 €

Valor unit.
(€/m²)

Observações

0,62 €

Ardido - abandonado
Eucaliptal - ardido

Florestal

8.780,00

45.000,00 €

5,13 €

Prédio rústico Mariola Cima - Marmelete

Florestal

253.000,00

58.000,00 €

0,23 €

Eucaliptal

Prédio rústico

Portela do Alqueive

Sequeiro

17.440,00

49.500,00 €

2,84 €

Mato e algumas árvores velhas - abandonado
Eucaliptal em exploração

Prédio rústico

Monchique (periferia)

Florestal

480.000,00

196.000,00 €

0,41 €

Prédio rústico

Portela do Alqueive

Sequeiro

9.920,00

59.500,00 €

6,00 € Mato, arvoredo div, ruína c/ 50 m², abandonado

Prédio rústico

Monchique (periferia)

Sequeiro

15.600,00

85.000,00 €

5,45 €

Mato, nascente, ruína c/ 120 m², abandonado

Prédio rústico Chã da Casinha - Marmelete

Horta

127.260,00

125.000,00 €

0,98 €

Pomar, horta, constr em mau estado - 440 m²

Prédio rústico Aldeia das Corchas, Alferce

Sequeiro

44.370,00

65.000,00 €

1,46 € Mato, arvoredo div, ruína c/ 300 m², abandonado

Prédio rústico Aldeia das Corchas, Alferce

Sequeiro

15.360,00

59.000,00 €

3,84 € Mato, arvoredo div, ruína c/ 80 m², abandonado

Prédio rústico Aldeia das Corchas, Alferce

Sequeiro

34.140,00

60.000,00 €

1,76 € Mato, arvoredo div, ruína c/ 200 m², abandonado

Prédio rústico

Sequeiro

18.040,00

27.500,00 €

1,52 €

Alferce

Mato, ruína c/ 40 m², abandonado

OBSERVAÇÕES
Os casos acima indicados respeitam a uma amostra de prédios rústicos em venda em vários locais do concelho de Monchique. Os valores resultantes foram
devidamente ponderados e homogeneizados. Foram consultadas diversas mediadoras imobiliárias, nomeadamente Castro Villas, kwFlash, Remax, Iad
Portugal, entre outras.
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7 - VALOR DE AVALIAÇÃO
7.1 - Presumível valor de transação do imóvel
Tendo em atenção os métodos de avaliação utilizados, bem como as demais observações e comentários expressos neste relatório, atribui-se:

PVT - PRESUMÍVEL VALOR DE TRANSAÇÃO DO IMÓVEL

1.000,00 €
Um Mil Euros

Devoluto e livre de quaisquer ónus ou encargos

CONDICIONALISMOS
Não se verificaram quaisquer condicionalismos à realização da presente avaliação.

OBSERVAÇÕES FINAIS
1 - O texto constante deste relatório e as afirmações nele contidas são correctas e traduzem a verdade de acordo com os conhecimentos do perito e
conforme consta nas considerações atrás expostas.
2 - De acordo com o conhecimento do perito não foi omitida ou deturpada qualquer informação que possa ser relevante para determinação do valor da
avaliação.
3 - O perito declara não ter qualquer interesse presente ou futuro em qualquer dos itens avaliados.
4 - O perito não recebeu qualquer compensação resultante da análise, opiniões, conclusões ou utilização deste relatório.
5 - O perito declara que as opiniões, conclusões e análise constantes deste relatório foram desenvolvidas de acordo com as exigências da C.M.V.M. em vigor,
nomeadamente do Regulamento 02/2015, bem como com o expresso na Lei nº 153/2015.
6 - Ninguém prestou auxílio profissional relevante ao perito que assina este relatório.
7 - O perito não têm ligações à solicitante, ao proponente, nem de qualquer forma ao proprietário do imóvel.
8 - O perito declara que não se encontra abrangido por qualquer incompatibilidade prevista no artigo 19.º da Lei nº 153/2015
9 - O valor atribuído tem em consideração a incerteza atualmente existente no mercado imobiliário resultante dos efeitos da pandemia do Covid 19.
9 de novembro de 2020
O Perito

José Felisberto Rosado Marques
Registo na CMVM - PAI/2008/0050

CAI - Anexo
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Seguro RCP - Apólice n.º RC63612435 da Fidelidade, válido até 05/08/2021
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - ANEXO I-III
Cliente

Centro de Apoio a Idosos

Proprietário

Centro de Apoio a Idosos
José Felisberto Rosado Marques

Avaliador

Refª Imóvel

3

Data pedido 28/02/2019
PAI/2008/0050

1420-3

N/ Refª

Data visita 28/10/2020

Data Avaliação 09/11/2020

1 - IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL
Sito em

Baticova

Nº/Lote

Freguesia

Localidade

Concelho

Confronta

Monchique

Norte

Sul

Nascente

Poente

Coordenadas

Lat.

Art. Matriz 49, Seção DO

37°17'23.6"N

Long.

Nave
Distrito

Faro

8°34'50.8"W

CRP

Nº

Lic. Util.

Data

2 - CARACTERÍSTICAS DA LOCALIZAÇÃO
Zona

RURAL

Enq. Paisagíst.
Infraestruturas

Ocupação
BOM

FLORESTAL

Natureza ULTRA PERIFÉRICA

Transportes Públicos

Águas

Saneamento

INEXISTENTES
Gás

Desenv. Urban.

Estacionamento
Electricidade X

ESTABILIZADA

FRACO

Acessos RAZOÁVEIS

Qualidade global

FRACA

Telefones/Fibra ótica X

Situa-se a sul de Monchique, a cerca de 4 km do centro da vila. A EN267, situa-se a 600 m e a EN266, por onde se fazem todas as ligações, a 1,8 km.

3 - CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL
Tipo

RÚSTIC0

Tipo de solos

Utilização

AGRÍCOLA

ARGILO-ARENOSOS

Ocupação
Capacidade agrícola

DEVOLUTO

Artºs Urbanos
FRACA

Área total (m²)
Estado actual

1.560,00

ABANDONADO

Prédio rústico que, de acordo com a matriz, é composto por uma única parcela de eucaliptal. Apresenta-se florestado com esta espécie arbórea.
O terreno, de forma retangular, apresenta-se inclinado, desenvolvendo-se no sentido O-E. É acedido por caminho de terra batida, em mau estado, que liga
ao caminho municipal contíguo.
De acordo com o estipulado no PDM, o prédio insere-se em "Espaço florestal", onde, atendendo à área do mesmo, não é permitida qualquer edificação.

DOCUMENTAÇÃO CONSULTADA
Caderneta Predial X

Plantas

Alvará loteamento

Lic. Constr

Lic. Utilização

PDM X

Outros

Cert. Predial

4 - CARACTERÍSTICAS DA COMERCIALIZAÇÃO
Facilidades de comercialização do imóvel

LENTA

Capacidade de manter o valor no tempo

Valor comercial da localização

FRACO

Oferta

CAI - Anexo
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5 - AVALIAÇÃO
Atendendo à atual situação do prédio - sem atividade agrícola - vai utilizar-se apenas o Método Comparativo.

5.1 - Método do RENDIMENTO (Método de Cálculo Analítico da Propriedade Rústica)1
Culturas

Área (m²)

Produção

Unid

Valor

Custos e
Encargos

Taxa
4,0%

Fava

kg/ha

0,60 € /kg

65,00%

Palha

kg/ha

0,10 € /kg

65,00%

4,0%

Milho

kg/ha

0,14 € /kg

65,00%

5,0%

Eucalipto

m3/ha

3
3,60 € /m

65,00%

4,0%

3
4,60 € /m

65,00%

4,0%

3

Sobreiros

m /ha

Pomar

kg/ha

5,60 € /kg

65,00%

4,0%

Fenos

kg/ha

0,15 € /kg

65,00%

3,0%

Subtotal

Rend. fundiário
líq./ha

Valor/m²

Valor

Subtotal

Benfeitorias
Descrição

Qts.

Valor/unid

Alfarrobeiras

150,00 €

Oliveiras de grande porte

60,00 €

Figueiras

41,00 €

Amendoeiras pequenas

42,00 €

Nespereiras

43,00 €

Observações
1 - Utilizaram-se os valores indicados pelo Engº
António Cipriano Afonso Pinheiro no seu livro
"Avaliação de Património"

Valor

Subtotal
TOTAL

5.2 - Método COMPARATIVO / DE MERCADO
Descrição

Área (m²)

Valor (€/m²)

Total

Parcelas rústicas

1.560,00

1,30 €

2.028,00 €

TOTAL

2.028,00 €

Observações

4.3 - Resumo dos Métodos de Avaliação
Método do Rendimento:
Método Comparativo / de Mercado:

2.028,00 €

6 - PROSPEÇÃO DE MERCADO
Descrição

Localização

Características
Qualitativas

Prédio rústico

Monchique (periferia)

Florestal

Prédio rústico

Monchique (periferia)

Área (m²)
12.120,00

Valor (€)
7.500,00 €

Valor unit.
(€/m²)

Observações

0,62 €

Ardido - abandonado
Eucaliptal - ardido

Florestal

8.780,00

45.000,00 €

5,13 €

Prédio rústico Mariola Cima - Marmelete

Florestal

253.000,00

58.000,00 €

0,23 €

Eucaliptal

Prédio rústico

Portela do Alqueive

Sequeiro

17.440,00

49.500,00 €

2,84 €

Mato e algumas árvores velhas - abandonado
Eucaliptal em exploração

Prédio rústico

Monchique (periferia)

Florestal

480.000,00

196.000,00 €

0,41 €

Prédio rústico

Portela do Alqueive

Sequeiro

9.920,00

59.500,00 €

6,00 € Mato, arvoredo div, ruína c/ 50 m², abandonado

Prédio rústico

Monchique (periferia)

Sequeiro

15.600,00

85.000,00 €

5,45 €

Mato, nascente, ruína c/ 120 m², abandonado

Prédio rústico Chã da Casinha - Marmelete

Horta

127.260,00

125.000,00 €

0,98 €

Pomar, horta, constr em mau estado - 440 m²

Prédio rústico Aldeia das Corchas, Alferce

Sequeiro

44.370,00

65.000,00 €

1,46 € Mato, arvoredo div, ruína c/ 300 m², abandonado

Prédio rústico Aldeia das Corchas, Alferce

Sequeiro

15.360,00

59.000,00 €

3,84 € Mato, arvoredo div, ruína c/ 80 m², abandonado

Prédio rústico Aldeia das Corchas, Alferce

Sequeiro

34.140,00

60.000,00 €

1,76 € Mato, arvoredo div, ruína c/ 200 m², abandonado

Prédio rústico

Sequeiro

18.040,00

27.500,00 €

1,52 €

Alferce

Mato, ruína c/ 40 m², abandonado

OBSERVAÇÕES
Os casos acima indicados respeitam a uma amostra de prédios rústicos em venda em vários locais do concelho de Monchique. Os valores resultantes foram
devidamente ponderados e homogeneizados. Foram consultadas diversas mediadoras imobiliárias, nomeadamente Castro Villas, kwFlash, Remax, Iad
Portugal, entre outras.
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7 - VALOR DE AVALIAÇÃO
7.1 - Presumível valor de transação do imóvel
Tendo em atenção os métodos de avaliação utilizados, bem como as demais observações e comentários expressos neste relatório, atribui-se:

PVT - PRESUMÍVEL VALOR DE TRANSAÇÃO DO IMÓVEL

2.000,00 €
Dois Mil Euros

Devoluto e livre de quaisquer ónus ou encargos

CONDICIONALISMOS
Não se verificaram quaisquer condicionalismos à realização da presente avaliação.

OBSERVAÇÕES FINAIS
1 - O texto constante deste relatório e as afirmações nele contidas são correctas e traduzem a verdade de acordo com os conhecimentos do perito e
conforme consta nas considerações atrás expostas.
2 - De acordo com o conhecimento do perito não foi omitida ou deturpada qualquer informação que possa ser relevante para determinação do valor da
avaliação.
3 - O perito declara não ter qualquer interesse presente ou futuro em qualquer dos itens avaliados.
4 - O perito não recebeu qualquer compensação resultante da análise, opiniões, conclusões ou utilização deste relatório.
5 - O perito declara que as opiniões, conclusões e análise constantes deste relatório foram desenvolvidas de acordo com as exigências da C.M.V.M. em vigor,
nomeadamente do Regulamento 02/2015, bem como com o expresso na Lei nº 153/2015.
6 - Ninguém prestou auxílio profissional relevante ao perito que assina este relatório.
7 - O perito não têm ligações à solicitante, ao proponente, nem de qualquer forma ao proprietário do imóvel.
8 - O perito declara que não se encontra abrangido por qualquer incompatibilidade prevista no artigo 19.º da Lei nº 153/2015
9 - O valor atribuído tem em consideração a incerteza atualmente existente no mercado imobiliário resultante dos efeitos da pandemia do Covid 19.
9 de novembro de 2020
O Perito

José Felisberto Rosado Marques
Registo na CMVM - PAI/2008/0050
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Seguro RCP - Apólice n.º RC63612435 da Fidelidade, válido até 05/08/2020
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ANEXO II

CÂMARA MUNICIPAL DE MONCHIQUE
PDM - Planta de Ordenamento
Requerente:

ID Planta:

Localidade:

Freguesia:

NIF:

Data:

Escala do mapa:

1:25000

Sistema de coordenadas:

26 - seção CU
Hora:

CÂMARA MUNICIPAL DE MONCHIQUE
PDM - Planta de Ordenamento
Requerente:

ID Planta:

Localidade:

Freguesia:

NIF:

Data:

Escala do mapa:

1:25000

Sistema de coordenadas:

27 - seção CU
Hora:

CÂMARA MUNICIPAL DE MONCHIQUE
PDM - Planta de Ordenamento
Requerente:

ID Planta:

Localidade:

Freguesia:

NIF:

Data:

Escala do mapa:

1:25000

Sistema de coordenadas:

49 - seção DO
Hora:

LEGENDA:
DELIMITAÇÕES:

Do concelho
Áreas de Aptidão Turística
De áreas para extracção de sienito nefelínico branco
De áreas ardidas a reflorestar
De servidão militar do grupo de detecção da FAP na Fóia (D.L. 47 824 de
31/07/67)
De área concessionada para exploração de águas minerais
De perímetros urbanos
Barragem proposta para abastecimento de água
Habitação dispersa
Túnel Odelouca / Funcho
Espaços Naturais – Grau I e Grau II
Espaços Agrícolas
Espaço Florestal
ESPAÇOS URBANOS E URBANIZÁVEIS:

Áreas Urbanas
Áreas Urbanizáveis
Parque urbano com piscinas municipais

Área desportiva

ESPAÇOS INDUSTRIAIS:

Proposta de loteamento para indústrias transformadoras
Áreas potenciais de exploração de sienito nefelínico branco
Nascente de águas minerais naturais
Área concessionária das termas de Caldas de Monchique
INDUSTRIA EXTRACTIVA:

Pedreiras
Área de protecção do aquífero de Caldas de Monchique
ESPAÇOS CANAIS:
REDE VIÁRIA NACIONAL

Outras estradas da rede complementar
EN proposta
EN’s a desclassificar
Estradas Municipais
REDE DE ÁGUAS:

Captações (Furos artesianos)

Minas

Estação de tratamento de águas
REDE DE ESGOTOS:

ETAR existente

ETAR (projectada)

REDE ELÉCTRICA:

Linha de 150 Kv / 60 Kv
Sub-estação
LIXOS:

Lixeira
ESPAÇOS CULTURAIS:

Núcleo histórico a preservar
PATRIMÓNIO EDIFICADO:

Valor concelhio
Valor arqueológico
Imóveis com classificação em estudo
Valores concelhios com classificação em estudo
REDE URBANA:

Monchique, Caldas de Monchique
Alferce, Marmelete, Casais
Restantes lugares
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ANEXO III

CÂMARA MUNICIPAL DE MONCHIQUE
Reserva Agrícola Nacional
Requerente:
Localidade:

Freguesia:

NIF:

Data:

Escala do mapa:
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ID Planta:

Sistema de coordenadas:

26 - seção CU
Hora:

CÂMARA MUNICIPAL DE MONCHIQUE
Reserva Agrícola Nacional
Requerente:
Localidade:

Freguesia:

NIF:

Data:

Escala do mapa:
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ID Planta:

Sistema de coordenadas:

27 - seção CU
Hora:

CÂMARA MUNICIPAL DE MONCHIQUE
Reserva Agrícola Nacional
Requerente:
Localidade:

Freguesia:

NIF:

Data:

Escala do mapa:
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ID Planta:

Sistema de coordenadas:

49 - seção DO
Hora:

