
 Nos últimos anos, as actividades de venda e compra de imóvel em construção 

têm-se dinamizado por terem sido concluídos muitos edifícios novos em Macau. 

Para a maioria dos consumidores que compra imóvel em construção, esta será a casa 

própria onde viverá com alegira. Como esta casa de sonho não é barata, convém os 

consumidores conhecer bem os conceitos básicos sobre a aquisição de imóvel em 

construção e ter maiores cuidados com algumas questões nesta matéria.

 A Lei n.º 7/2013 (Regime jurídico da promessa de transmissão de edifícios 

em construção), que regula a venda e a compra de imóveis em construção, entrou 

em vigor no dia 1 de Junho de 2013, aplicando-se a todos os contratos relativos a 

edifícios em construção celebrados após a entrada em vigor desta lei.

 Os edifícios em construção referem-se a bens imóveis que se encontrem ainda 

em construção. No entanto, alguns imóveis já concluídos ainda são considerados 

edifícios em construção em termos de estatuto jurídico. Portanto, é necessário 

fazer definição em conformidade com o disposto no artigo 2.º da lei supracitada. 

Só é aplicada esta lei a imóveis que estejam de acordo com a definição prevista no 

mesmo artigo.

 Os edifícios em construção podem ser divididos em duas categorias, sendo a 

primeira: os imóveis de propriedade única, como vivenda, são considerados edifícios 

em construção quando ainda não lhes tiver sido emitida licença de utilização válida;

 A segunda categoria é a seguinte: os edifícios construídos em regime de 

propriedade horizontal, como um prédio com várias fracções autónomas, também 

são considerados edifícios em construção quando sido efectuado o registo definitivo 

do respectivo título constitutivo.

Promessa de transmissão de edifícios em construção e revenda
 A promessa de transmissão de edifícios em construção refere-se a que o 

comprador celebra um contrato-promessa de venda e compra com o promotor do 

empreendimento para a aquisição de determinada fracção em contrução num valor 

determinado.

 A revenda de edifícios em construção significa que, antes da celebração de 

escritura pública com o promotor do empreendimento, o comprador cede a posição 

de promitente-comprador no contrato-promessa de compra e venda, a outro preço 

determinado, a um outro consumidor, que passa a ser opromitente-comprador do 

contrato-promessa de compra e venda, o que quer dizer que passa a recair sobre o 

último comprador e o promotor do empreendimento o cumprimento do contrato-

promessa em questão.

 Neste caso, o primeiro comprador e o segundo comprador celebram o contrato 

de cessão de posição contratual, devendo ainda obter o consentimento do promotor 

do empreendimento, queo pode ser emitido antes ou depois da celebração do 

contrato de cessão de posição contratual.

 Deve-se notar que, independentemente das vezes que é efectuada a cessão 

de posição contratual do promitente-comprador, o promotor do empreendimento 

mantém a sua posição de promitente-vendedor do original contrato-promessa de 

compra e venda, continuando a fazer transacção conforme as condições acordadas 

no orginal contrato-promessa.

 近年有多個新樓盤相繼落成，樓花買
賣活動也漸趨活躍，大部分消費者買樓置
業是為了在未來能擁有一個安樂窩，由於
這個安樂窩價值不菲，消費者在購買之前，
需要認識購買樓花的基本概念和注意當中
的細節。
 規範樓花買賣的第7/2013號法律《承
諾轉讓在建樓宇的法律制度》（簡稱“樓花
法”）已於2013年6月1日生效，在生效後簽
署與樓花有關的合約，都需要遵守樓花法
的規定。
 樓花就是指興建中的樓宇，雖然部份
樓宇看似已經完成興建，但其法律狀況是
否屬於樓花，仍要根據樓花法第2條對樓花
的定義來區分，符合當中的定義才會適用
樓花法。
 第一類在建樓宇：單一業權的不動產，
如別墅，在未獲發使用准照前，視為樓花；
 第二類在建樓宇：以分層所有權制度
建造的不動產，如一梯多伙的大廈，未取得
設定分層所有權的確定性登記前，亦視為
樓花。

一手樓花和二手樓花
 一手樓花，是指買家和發展商之間簽
署了一預約買賣合同，以特定價錢預約買
賣一個特定在建單位（樓花）。
 而二手樓花，是指一手樓花買家在與
發展商簽署買賣公證書前，將其在預約買
賣合同中的預約買受人的地位再以另一特
定價錢出售予二手樓花買家，讓二手樓花
買家取代一手樓花買家的預約買受人地
位，變成由二手樓花買家與發展商履行該
預約買賣合同。
 此時，二手樓花買家與一手樓花買家
簽訂合同地位（預約買受人）讓與合同，除
此之外，亦須取得發展商同意書，該同意可
在簽訂合同地位讓與合同前或後作出。
 須注意的是，不論預約買受人地位轉
讓了多少次，發展商仍然維持著原預約買
賣合同的預約出售人地位，亦會以原來預
約買賣合同的條件交易。  KI

一紙合約買樓花 多問多想保權益(上)
Perguntar e pensar mais para proteger direitos na aquisição 

de imóvel em construção (Parte I)
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