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Nova tendência na Europa é profissionalizar o 
arrendamento com prédios inteiros nas mãos do 

mesmo proprietário 
 

O conceito de “construir para arrendar” é uma solução cada vez mais 

procurada. Esta prática já muito frequente em cidades como Londres, quebra 

as regras tradicionais. O novo conceito de construir para arrendar significa 

que todo o prédio é geralmente propriedade de um proprietário e administrado 

por uma empresa - um pouco como residências de estudantes. 

 

 Os proprietários são grandes 

empresas que investem na 

qualidade inicial da 

construção, nas comodidades 

prestadas aos moradores, 

prestam serviço de portaria, 

manutenção in loco, etc.  Isso 

difere dos edifícios 

tradicionais, onde cada 

apartamento individual é 

propriedade de diferentes 

proprietários, administrados por diferentes agentes e o edifício administrado 

por uma empresa de gestão de blocos. 

 

                         

 

 

 

A AICE entrevista o empresário Augusto Vaz, fundador 

e presidente do conselho de administração da 

empresa que recebeu recentemente mais um prémio 

pelo seu desempenho e competência.  

AICE - Quais são as suas expetativas para o setor, 

tendo em conta o momento tão particular que vivemos 

provocado pela Pandemia? 

 

HOMENS E MULHERES QUE FAZEM A HISTÓRIA DA 

AICE 

É a melhor empresa 

PME Líder no setor da 

construção. O “selo” da 

revista Exame vem 

juntar-se a outros 

idênticos conseguidos 

em 2018 e 2019.  
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Um recente inquérito realizado pela Confidencial Imobiliário, em associação 

com a Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários, 

indica que 73% dos promotores imobiliários considera que a ideia de contruir 

para arrendar é uma possibilidade de investimento atrativa, ou mesmo, muito 

atrativa. 

O maior interesse por esta tipologia de investimento acontece no quadro da 

crescente aposta em desenvolver habitação mais orientada para a classe 

média portuguesa. Assim, entre as intenções de investimento, ganham força 

os projetos apenas dirigidos ao público português, ou seja, 42% face aos 12% 

dirigidos apenas para estrangeiros. Os projetos de construção nova prometem 

desafiar 78% do total dos 

promotores com as intenções 

de investimento na periferia de 

Lisboa (34%). 

 

 “O build-to-rent é um mercado 

com grande potencial de 

expansão no futuro e uma 

excelente opção para dar 

resposta à falta de oferta para 

a classe média. Os promotores 

têm isso presente e é de facto 

AV- Estamos numa fase complicada por causa da 

Pandemia, contudo o passado recente já nos 

obrigou a reinventarmo-nos e superarmos as nossas 

expetativas de forma a continuarmos a crescer. Sou 

um otimista nato, pelo que encaro todos os 

momentos sempre pelo lado positivo e de que tudo 

vai correr bem. Sabemos que poderão existir 

abrandamentos provocados por esta nova 

conjuntura, mas é nossa intenção manter os nossos 

investimentos em Loures e Oeiras, bem como 

avançar com o nosso projeto na cidade de Lisboa. 

 

AICE - O que é que poderia ser feito pelo Estado para 

estimular a construção e garantir que as empresas 

se mantenham a trabalhar? O Investimento público 

é resposta para “animar” a construção? 

 

AV - Devem ser criadas medidas de apoio a nível 

fiscal, bem como novas linhas de crédito com 

condições exequíveis face ao momento que 

atravessamos. Deveria ser criada uma maior 

agilidade nos processos de licenciamento, de forma 

a obter uma resposta mais rápida.  O investimento 

público será mais um argumento para 

ultrapassarmos os impactos deixados pela 

Pandemia.  

 

AICE - Que importância atribui à AICE, na atualidade? 

 

AV - Pelos dias que vivemos, é sempre importante 

termos uma instituição com a AICE a trabalhar e a 

defender os interesses do nosso sector empresarial 
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uma das tendências na Europa, pese embora em Portugal, caso raro, se trate 

de um mercado entrincheirado pelo elevado nível de custos de produção e uma 

instabilidade legislativa sem igual. Ser regido por uma lei que na última década 

foi alterada mais que dez vezes, isto é mais que uma vez por ano, inviabiliza o 

arranque da maioria dos projetos analisados” desabafa Hugo Santos Ferreira, 

Vice-Presidente da APPII, que acrescenta que “apesar de ver entrar no País 

muitas intenções de investimento no mercado de arrendamento longa duração, 

não conheço ainda nenhum operador de grande monta que tenha conseguido 

ultrapassar todos estes constrangimentos legais e de contexto”. 

https://capitum.co.uk/2017/09/14/build-rent-what-is-it-and-how-does-it-work/ 

 

Tendências do imobiliário em 2021 

 

As casas mais procuradas pelos 

portugueses em 2020 continuaram a ser 

os apartamentos T2 e T3, com um valor 

médio na ordem dos 170 mil euros e uma 

área de 130 m2.  

A Century21, está moderadamente 

otimista relativamente às perspetivas para 

este ano. Ricardo Sousa, CEO da Century 

21 estima que a procura no mercado imobiliário se vai manter ativa, mesmo em 

ACE - Por vezes há um alheamento dos associados 

relativamente às potencialidades de fazer parte de 

uma associação que pode desempenhar um papel 

importante em representação do setor. O que pode 

e deve ser feito para estimular o sentimento de 

“pertença” a um grupo que representa um setor 

como este? 

  

AV - A divulgação da sua existência é fulcral. A 

existência de fóruns com convidados ilustres para 

debater os assuntos da atualidade é também uma 

forma de criar uma “aliança” entre os seus 

participantes.  

 

AICE - Se voltasse atrás, teria escolhido a mesma 

atividade - o setor da construção - com as suas 

oscilações conjunturais, ou teria optado por outra 

área? Porquê. 

 

AV - Comecei a minha atividade profissional no setor 

da restauração. É uma área que gosto muito, mas 

agora como Cliente. O idealizar de um projeto, o 

erguer de um edifício, acompanhar o seu 

crescimento deste o princípio e ver o resultado final 

na alegria de quem compra um andar é indiscritível. 

É no sector da construção que me sinto realizado.  

 

https://capitum.co.uk/2017/09/14/build-rent-what-is-it-and-how-does-it-work/
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tempos de pandemia. “Os fundamentais que fazem movimentar o mercado 

permanecem os mesmos. As necessidades habitacionais das famílias são 

geradas pelo dia-a-dia: pessoas que casam, que se divorciam, filhos que nascem 

e que obrigam a casas maiores ou, pelo contrário, filhos que crescem e saem da 

casa dos pais. Ou pessoas que continuam a ver no imobiliário um refúgio seguro 

para as suas poupanças”. 

 

Relativamente aos 

preços, existe um 

novo ajuste nos 

preços na periferia de 

Lisboa. Em Setúbal, 

há dois anos, os 

preços médios de 

venda situavam-se 

nos 128 mil euros, 

passando para e 156 

mil em 2020. “Muitas pessoas percebem que não conseguem comprar em Lisboa 

e começam a deslocar-se para outras zonas criando nestes locais uma pressão 

maior nos preços das casas. Começa a existir mais procura, mais transações a 

ocorrerem e de pessoas com mais poder de compra. Isto explica a subida no 

valor médio das transações”. De acordo com o CEO da Century21, “também se 

assiste a uma menor pressão na construção de projetos hoteleiros e de edifícios 

de serviços e escritórios. Isto pode vir a reforçar a capacidade de produção e de 

mão-de-obra disponível para produzir mais habitação nova”. 

AICE - Qual o balanço que faz da sua vida? A 

humanidade desaponta-o ou desapontou-o? 

 

AV - É um balanço muito positivo. Com esforço e 

trabalho ultrapassei os obstáculos que foram 

surgindo pelo caminho. Os bons e os maus 

momentos fazem parte da nossa essência.  

 

BI Vazconstrói: 
 Empresa Fundada em 1995 

 Localização: Santo António dos Cavaleiros; 

 Edifica e comercializa apartamentos para habitação às 

portas de Lisboa.  

 Ergueu até hoje mais de mil apartamentos.   

 Filhos: Andreia Vaz e Jorge Vaz - administradores 

 Empregados diretos: 16 pessoas (subcontrata 

especialidades). 

 Presença nos grandes certames da atividade, em 

Portugal, estrangeiro e participa em missões 

empresariais. 

 A chave-mestra do sucesso reside, conforme sublinha 

Augusto Vaz, fundador e presidente do conselho de 

administração da firma, na “aposta em parcerias 

sólidas, num maior volume de construção, na 

comercialização direta dos nossos apartamentos e 

num sistema de pós-venda eficaz”. 
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Em relação ao arrendamento, as rendas caíram no Porto e em Lisboa, mas apesar disso,” 

a taxa de esforço para arrendar habitação nas principais cidades portugueses contínua 

elevadíssima e pouco competitiva, comparativamente com a opção de compra de casa. 

Esta transferência de imóveis do Alojamento Local para o mercado de arrendamento não 

é a solução para as famílias portuguesas, porque na sua maioria são tipologias e 

localizações que não estão ajustadas à procura. Neste sentido, é expectável uma maior 

aposta por parte de promotores e investidores em soluções built to rent pensadas de 

raiz para a procura atual, as suas necessidade e poder de compra”. 

Francisco Horta e Costa, diretor-geral da consultora CBRE acredita que “a escassa oferta 

de produto novo deverá assegurar uma certa estabilidade no mercado residencial ao longo de 2021, embora se possa assistir a uma 

ligeira queda nos preços, a qual deverá ser mais acentuada no produto de segunda mão. A manutenção das moratórias bancárias, 

enquanto não se iniciar uma recuperação consistente da atividade económica, é também da maior relevância para a estabilidade 

do setor”. 

O teletrabalho arrasa mercado dos escritórios 

 

A queda da procura ronda os 90% em Lisboa e no Porto, só em janeiro de 2021. Com cada vez mais pessoas em casa em regime 

de teletrabalho, as empresas não só se viram obrigadas as repensar a organização dos seus espaços de escritórios como, para 

muitas delas, foi o ponto de partida para uma reformulação radical das suas necessidades de espaço para os colaboradores. Para 

Mariana Rosa, responsável pela área de consultoria e arrendamento da JLL, “este mês [de janeiro] não deve ser considerado como 

uma antecipação de tendência para o restante ano”. No mês de janeiro, em Lisboa, contabilizaram-se cinco operações de 

arrendamento de escritórios, sendo que apenas uma com a procura por uma área superior a 1.000 m2.  No Porto, os cerca de 500 

m2 de ocupados traduziram-se na realização de três operações, refletindo-se numa área média por operação de 160 m2. O sector 

mais dinâmico do mês de janeiro, em termos de ocupação de novos espaços, foi o da consultoria e advocacia. 
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Teletrabalho Direitos e Deveres 

 

A AICE informou-se junto de dois Inspetores da ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho, acerca das atuais exigências ao 

nível do Teletrabalho.  

Muito está ainda por regulamentar e não existindo um quadro legal completamente dedicado ao teletrabalho, com base nas normas 

existentes, nomeadamente no código do trabalho, será possível fazer uma síntese das obrigações e não obrigações da entidade 

patronal: 

 

 

 

Governo impõe regras que não cumpre, no Teletrabalho 

 

A acusação parte dos sindicatos. O executivo não está a pagar despesas com internet e telefone a quem está em teletrabalho.  

Apesar de o Governo ter clarificado a questão das despesas com internet e telefone dos profissionais em teletrabalho, os sindicatos 

dizem que os funcionários públicos ainda não receberam qualquer pagamento de despesas. Perante estas acusações, o Ministério 

da Administração Publica explicou ao Jornal de Negócios, que as reuniões com a estruturas sindicais ainda estão a decorrer, mas é 

certo que, "independentemente dos regimes excecionais de teletrabalho que têm vindo a aplicar-se desde março passado por força 

da situação sanitária, quando o teletrabalho decorra por acordo entre a entidade empregadora e o trabalhador, o próprio acordo 

entre estes regula os termos em que o trabalho é prestado. A maioria dos trabalhadores teve de ir comprar equipamentos, como 

computadores e portáteis e suportar as despesas de comunicação e internet", admitiu Helena Rodrigues, do sindicato dos Quadros 

Técnicos do Estado. O mesmo aconteceu com os professores, adianta Mário Nogueira, da Fenprof: "Quase a totalidade dos 

professores tiveram de ir comprar os computadores, arranjar outro número de telemóvel ou pôr o seu à disposição dos pais ou 

reforçar a internet". 

 

Existe obrigatoriedade por parte de entidade patronal: 

Disponibilizar as ferramentas necessárias à execução do 
trabalho: 

 Computador 

 Acesso à internet (ou pagamento de parte utilizada em benefício 

da empresa) 

 Telemóvel (pagamento de todo ou parte do tarifário se se tratar de 

telemóvel pessoal) 

 Impressora e toner (pode estar no local de trabalho com acesso 

previamente combinado em dias precisos) 

 Mesa, cadeira ou outros em caso de necessidade 

Trabalhadores continuam a receber subsídio e refeição 

Mesmo horário 

Mesmos direitos: formação, carreira profissional e 
promoção. 

Não existe obrigatoriedade por parte da entidade 
patronal: 

 Pagamento de água 

 Pagamento de eletricidade  

 Pagamento de gás  

 Pagamento de deslocações que não se verificam (é preciso 

ter atenção se o contrato é um contrato coletivo de trabalho ou 

contrato individual de trabalho) 

Aconselha-se a realização de um acordo tipo contrato 
por escrito tendo em conta as condições acordadas 
entre trabalhador e empregador 

Na falta de regulamentação, atenção às seguintes 
questões: 

1. Acidentes de trabalho – não existe ainda uma resposta clara 

2. Problemas ergonómicos derivados do novo espaço de 

trabalho – aconselha-se empregador a contactar com o 

Serviço de Segurança, Higiene e saúde no trabalho que pode 

aferir das condições de trabalho. 
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“Trazer a rua para dentro de Casa” faz aumentar procura de moradias e a atração pelo interior do país 

 

A procura de imóveis com jardim e piscina disparou entre janeiro e dezembro, de acordo com o portal imobiliário Idealista. O interesse 

pela compra de moradias cresceu 46% no Porto, seguido por Lisboa com um aumento de 

32%, seguindo-se Évora e Funchal. 

Sinais dos tempos de confinamento são sentidos também na compra de apartamentos. A 

procura de imóveis com varandas e terraço cresceu 32% no país. “No estudo percebemos 

que os imóveis que geram cada vez maior interesse para compra são as moradias, com 

exceção das grandes cidades como, por exemplo, Lisboa, Porto e Setúbal, onde domina 

a procura por apartamentos T2”, afirma Inês Campaniço, responsável pelo Departamento 

de Data do Idealista em Portugal. “Desde o início da pandemia que as pessoas 

procuram mais espaço tanto interior como exterior”, acrescenta. 

O interesse por espaços exteriores como varandas e terraços também se sentiu no mercado de arrendamento em Portugal, onde a 

procura cresceu 45%.  

Entretanto aumenta o interesse pelo investimento no interior do país. A procura por casas novas em Castelo Branco duplicou 

em 2020 e na cidade da Guarda já são poucas as casas novas em carteira.  

É nas cidades onde os preços são mais acessíveis, que se regista a maior procura e onde há menos oferta disponível para venda. 

O valor médio do metro quadrado para venda no país é de 2147 euros. Em Castelo Branco, a única cidade onde a procura duplicou, 

esse valor é de €695. Nas outras cidades do interior do país, o número de novas habitações disponíveis para venda também está 

em queda. Na Guarda a procura tem aumentado, assim como em Portalegre, Beja e Évora. 

Manuel Marques, avaliador e agente imobiliário no centro e sul do país, explica os movimentos de crescimento da procura e redução 

da oferta disponível com as preocupações trazidas pela pandemia. “As pessoas procuram sobretudo moradias, não se importam de 

viverem mais afastadas das cidades, desde que disponham de espaço, como quintais ou pequenos terrenos.” A confirmar a 

tendência, o avaliador garante que na Guarda e em Castelo Branco “não há imóveis novos disponíveis”. 
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APPIIA quer mudanças na lei em nome da habitação acessível 

O Vice-Presidente Executivo da APPIIA defende um regime transitório para avançar com a criação de mais Habitação.  

“Falo da criação de um pacote legislativo que permita ultrapassar alguns dos obstáculos 

que já estão identificados na criação de mais Habitação”, defende Hugo Santos Ferreira. 

“Não há que “inventar a roda. Tal já foi feito a propósito da Reabilitação Urbana e resultou. 

Todos nos lembramos do pacote extraordinário, musculado e até transitório nalguns casos, 

que foi criado para impulsionar a regeneração urbana: IVA a 6% em obra, reduções de IMI, 

isenção de IMT, descongelamento das rendas, ou ainda o Regime Excecional da Reabilitação 

Urbana e o Regime Jurídico das Obras em Prédios Arrendados. É unânime que foram estes, 

os triggers da regeneração das nossas cidades. Pena que tenha sido a Troika a ver tudo isto 

e a impor-nos naquele tempo todas estas medidas. Não precisamos de uma nova Troika para 

fazer o mesmo com a Habitação. Apelamos aos nossos governantes que atentem nas propostas que temos feito e que 

aprofundaremos junto do recém-criado Conselho Nacional da Habitação”. 

Hugo Santos Ferreira defende que é praticamente impossível construir habitação para as famílias portuguesas. “Basta somar os 

atuais custos de contexto incidentes sobre um projeto para habitação, para chegar a essa conclusão: falta de mão de obra e 

capacidade instalada; tempos do licenciamento camarário, excessiva e instável regulamentação, aumento dos custos de produção 

carência de terrenos disponíveis para promover habitação acessível e elevada carga fiscal, com especial preocupação para o IVA 

na construção nova à taxa máxima e não dedutível, sendo Portugal caso isolado na Europa e para o AIMI nos terrenos e imóveis 

residenciais e até nos edifícios arrendados.”  

O Vice-Presidente Executivo da APPIIA insiste na necessidade de se criar um pacote legislativo, mesmo que transitório, para 

contornar todos os obstáculos existentes para poder viabilizar a oferta privada. A APPII quer fazer parte da solução e prepara já 

propostas para apresentar sobre a habitação acessível. Essas propostas passam por tramitações simplificadas nos licenciamentos 

urbanísticos, por um regime jurídico simplificado, reduções e isenções de impostos sobre o património e pela redução ou dedução 

do IVA na construção nova. 
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Bancos querem fim das moratórias e partilha de risco 

As instituições bancárias admitem medidas de apoio, mas só para empresas e famílias em dificuldades. Encaram o fim das 

moratórias no crédito como algo inadiável e necessário e manifestam-se preocupados com 

o eventual aumento do crédito malparado. "Deve encontrar-se um modelo de partilha de risco 

entre Estado, bancos e empresas, no sentido de assegurar uma solução baseada na 

diferença de setores, na flexibilidade perante casos concretos e na necessidade de 

assegurar o financiamento saudável da recuperação económica e, nalguns casos, no 

faseamento das soluções", defende António Ramalho. Para o presidente executivo do Novo 

Banco, "as moratórias não resolveram um problema, adiaram o problema permitindo uma 

serenidade absolutamente necessária para os diversos agentes económicos poderem 

encontrar soluções num momento particular difícil da economia". Também Paulo Macedo, presidente executivo da Caixa Geral de 

Depósitos, admite que "Portugal tem o maior número de moratórias e (as) mais longas dos países europeus. Não parece que faça 

sentido ir aumentar ainda mais o tempo e a dimensão das moratórias, exceto para as empresas que não gerem cash-flow”. Quanto 

aos clientes particulares, "deveria haver um esquema de proteção para os desempregados" e salientou que a CGD está disponível 

para reestruturar os créditos dos clientes que não consigam ainda pagar as prestações mensais dos seus empréstimos. 

Lisboa está menos atrativa para o investimento estrangeiro 

Lisboa desceu cinco lugares para 15ª posição em termos de atração de investidores em 2021, de acordo com um estudo da 

consultora PricewaterhouseCoopers, que abrange 31 cidades europeias. O estudo realizado com base em entrevistas e 

questionários em que se pretende medir o sentimento do sector para o ano seguinte, indica que “a quebra do sentimento para 

Portugal é comum a todos os países do sul da Europa, cujas economias estão mais dependentes do turismo”. Também Madrid perde 

atratividade e caiu no ranking do 5º para 9º lugar tal como Barcelona que desceu de 9º para 13º.  



 

AICE – Associação dos Industriais de Construção de Edifícios 

 N E W S L E T T E R   

 2 0 2 1  

 N º 3  

Em Portugal, o sector do turismo e relacionados representa 16,5% do PIB (da riqueza gerada no país durante um ano). e de 14,3% 

em Espanha.  

O responsável da PwC, Jorge Figueiredo, lembra que 2020 ficou marcado por uma grande procura que levou a um 

sobreaquecimento dos preços, num mercado de pequena dimensão como é o português. “Existiu uma forte procura para escritórios 

no centro da cidade — sem risco e baixo retorno —, o que levou a grandes descidas das taxas de retorno com os investidores a 

procurarem ativos com mais risco, nas periferias”, explica. Para os autores do estudo, a pandemia vem acelerar tendências no 

imobiliário que já se sentiam antes da crise sanitária. Como exemplos, surgem a perda de clientes dos centros comerciais e dos 

retail parks devido ao aumento das compras online ou a flexibilização do trabalho nos escritórios, muito acentuada no ano passado 

pela generalização do teletrabalho. 

A pandemia reflete-se também nas preferências de investimento, com os centros de processamento de dados e telecomunicações, 

a logística e os imóveis destinados a fins científicos a ocuparem os lugares cimeiros.  

 

Mudanças nos vistos Gold só entram em vigor em 2022 

A ideia de canalizar o investimento para o interior do país, ficou adiada. O programa de Autorização de Residência para Atividade 

de Investimento vai manter-se como estava, até janeiro de 2022. O governo tinha previsto travar 

o processo já em julho, nas regiões de Lisboa e Porto em certas regiões do Litoral como o Algarve.  
A intensão de dar “prioridade aos territórios mais vulneráveis”, de modo a que o programa “possa 

ser dirigido preferencialmente aos territórios do interior, ao investimento na criação de emprego e 

à requalificação urbana e do património cultural “ 

De acordo com os números adiantados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em 2020, 

apenas 29 dos 932 imóveis comprados entre janeiro e setembro foram adquiridos nas regiões do 

interior. O objetivo do Governo tem sido o de afastar os investidores do litoral, mas o número de 

investidores que apostam no interior do país, é mesmo muito residual.  No ano passado, o 
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investimento resultante do programa de Autorização de Residência para Investimento totalizou 646 milhões euros, o que compara 

com 742 milhões de euros em 2019.  

 

Prémios: Expresso/SIC Noticias – O melhor imobiliário – candidaturas abertas: 

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2519/html/economia/imobiliario/a-montra-do-melhor-que-se-faz-no-imobiliario-

nacional 

 

 

       

 

 

O segredo para fazer os sonhos se tornarem realidade pode ser resumido em quatro C’s: Curiosidade, Confiança, Coragem e 

Constância, e o maior de todos esses é a Confiança -Walt Disney 
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