
Os REALTORS® portugueses adotaram e regem

a sua conduta de acordo com o Código Ético

da National Association of REALTORS®, de acordo

com um padrão internacional de profissionalismo

e empenho para com o cliente.

O Código Ético estabelece as regras que nos 

regem quando lidamos com o consumidor, os 

clientes e os outros profissionais. É o compromisso 

em cumprir o código que distingue os melhores 

profissionais, gerando confiança no consumidor e 

melhorando a imagem do coletivo.

O curso de Código Ético REALTOR® é obrigatório 

para os Portuguese International REALTOR®, 

oferecendo uma garantia de que conhecemos e 

aceitamos o seu conteúdo e alcance. É um curso 

de cariz essencialmente prático no qual se 

analisam casos e conflitos da vida real, se discutem 

possíveis implicações e se analisa a forma como 

aplicar o Código Ético a cada um deles procurando 

solucionar tais casos e conflitos da melhor forma 

possível sempre salvaguardando os interesses 

dos consumidores e clientes.

O curso de Código Ético REALTOR® é a base da 

afiliação à Portuguese International Realty, 

obrigatória para todos os Portuguese International 

REALTOR®. O seu objetivo é garantir que os IRM 

portugueses conheçam o compromisso que tal 

filiação implica através de pontos concretos, 

aplicáveis à sua relação direta com o consumidor, 

os clientes e os colegas.

Após uma revisão do significado da ética em 

qualquer profissão, e da forma como a National 

Association of REALTOR® a administra há mais 

de cem anos, iremos analisar os princípios 

fundamentais do Código Ético, tal e qual como 

são enunciados no Preâmbulo.

A seguir são introduzidos os artigos que compõem 

o Código Ético baseando-se em casos práticos, 

que os participantes irão analisar formando 

grupos de discussões para cada um dos artigos, a 

fim de chegar a conclusões e propostas de 

arbitragem, como seria feito num tribunal arbitral.

As análises de casos
são complementadas por

inquéritos, concursos e testes 
graças aos quais os participantes 

poderão verificar a sua 
compreensão dos pontos

principais, aliando
aprendizagem e diversão.

• O dever de representar os interesses do cliente.

• O dever de cooperar e os seus limites.

• As condições sob as quais podem ser
 publicadas as propriedades de terceiros.

• A veracidade da publicidade.

• O dever de identificar-se sempre como
 profissional.

• O respeito das relações de exclusividade
 de terceiros.

• A prudência na altura de dar assessoria
 em temas nos quais não temos qualificação.

• A transparência e a obrigação de transmitir
 prontamente todas as ofertas, etc.


