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A futura Lei de Mediação Imobiliária, que vai regular a 
actividade entre arrendatário, mediador e o angariador 
no domínio da habitação social, "traz fortes vantagens 
ao inquilino", garantiu, ontem, a jurista Ana 
Guilhermina Vumi, directora do gabinete jurídico do 
Ministério do Urbanismo e Construção. 
A jurista, que falava durante o fórum nacional de 
apresentação de diplomas legais no domínio da habitação 
social, que decorreu na cidade do Huambo, 
assegurou que depois da aprovação da Lei de Mediação 
Imobiliária, o cidadão vai ter muitas vantagens quando 
pretender arrendar uma casa. A jurista explicou que "o 
serviço a ser prestado pelo mediador ou angariador, 
não vai permitir especulações ou sobre facturação dos 
preços dos imóveis, já que os mecanismos legais 
consagram tal protecção". 
O mesmo ponto de vista foi defendido pelo chefe de 
departamento de contencioso do gabinete jurídico do 
Ministério do Urbanismo e Construção, David Andala 
de Oliveira. O jurista disse que a futura lei, em consulta 
pública, além de defender os interesses do inquilino 
"permite um equilíbrio do ponto de vista dos direitos e 
obrigações entre o senhorio e o inquilino, facto que até 
aqui não se verificava, tendo em atenção a desactualização 
da lei ainda em vigor, que data dos anos 
50". 
Actualmente muitos exercem a actividade de 
intermediários imobiliários, sem que haja, no entanto, 
um quadro legal que define os direitos e deveres, o que 
cria um vazio 1egal nas diversas relações que são 
estabelecidas neste nível. O projecto ainda está em 
consulta, de modo a colher se o máximo de 
contribuições possíveis. O fórum de apresentação de 
diplomas legais no domínio da habitação social abordou 
a Lei de Arrendamento Urbano, o Decreto de Cooperativa 
de Construção e Habitação, o Decreto sobre 
Habitação Social e a Lei de Mediação Imobiliária. 


