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A par do Turismo, o Imobiliário e a Mediação Imobiliária vêm- se im-
pondo, cada vez mais, como áreas económicas de enormíssima relevância,
seja a nível interno como a nível internacional: dos estrangeiros que
pretendem fixar residência em Portugal através dos chamados vistos
gold, aos que querem uma casa de férias, aos grandes promotores que
apostam em empreendimentos residenciais, hoteleiros e de escritórios,
aos nacionais que apostam em construção nova ou na remodelação da
antiga, agora também nas residenciais para estudantes e no chamado
co- living, aos particulares que precisam comprar ou arrendar àqueles
que estão a iniciar- se no investimento imobiliário, os números não men-
tem: quebram- se recordes de transacções, de preços, de valores por metro
quadrado...

O presente trabalho não é um manual jurídico do Imobiliário ou da
Mediação Imobiliária, tão pouco é um guia de técnicas de angariação:
sendo a linguagem da Mediação Imobiliária tributária do Direito, do
Fisco, da Arquitectura, do Urbanismo, do Marketing, reúnem- se aqui
alguns dos principais termos utilizados e respectivo conteúdo conceptual:
não estão todos os termos possíveis na área da Mediação Imobiliária, nem
todos os possíveis significados, e os que estão poderão nem sequer ser os
melhores: cabendo à Autora a responsabilidade da escolha, foram escolhidos
aqueles que pareceram mais frequentes ou com maior relevância prática.
O mesmo relativamente às minutas propostas.

Quem consultar este livro ou qualquer dos seus textos deve estar ciente
de que podem ter ocorrido alterações legislativas ou outros eventos
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que o desactualizem, pelo que deve consultar sempre um advogado ou
solicitador para se certificar da actualidade e pertinência dos textos
publicados.

Por este motivo, a Autora exclui a sua responsabilidade por quaisquer
danos que possam ocorrer relacionados com a informação contida nesta
obra e com a utilização de qualquer dos conceitos ora publicados sem
recurso prévio a um Advogado ou Solicitador por quem o não seja.

Porque um negócio imobiliário é um dos negócios mais importantes da
vida de uma pessoa, é de fundamental importância o recurso prévio a
um advogado ou solicitador para análise da documentação do imóvel e da
própria minuta negocial: o andar é um T3 mas na planta e na caderneta
está um T2 – pode vender? O imóvel só tem um certificado de eficiência
energética provisório – serve? O imóvel tem uma vista de mar excelente
mas afinal o PDM prevê a construção de um bairro social mesmo em
frente: e agora?

A publicação deste livro não constitui um acto de consultoria jurídica:
este livro é meramente informativo e não tem um conteúdo publicitário
pelo que quaisquer eventuais referências a empresas ou marcas, e ou a
produtos, bens ou serviços não deve ser entendida como patrocínio ou
publicidade aos mesmos.

Finalmente, a Autora entende que afastamento não significa esquecimento,
muito menos ingratidão: significa apenas opção por outros caminhos.
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