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Como será o mercado Imobiliário nos próximos meses de 2021 
 

Já é do conhecimento geral das preferências dos portugueses face ao confinamento. A tendência é a de “preencher” as lacunas 
encontradas nas suas casas, passando a valorizar a existência de mais espaço, casas que integrem espaços ao ar livre como 
quintais, terraços, varandas ou logradouros, e mesmo imóveis fora dos grandes centros. Os portugueses passaram a estar mias 

tempo em casa e em teletrabalho.  
Duplicou o interesse por moradias e mais ainda se as vivendas integrarem 
jardins ou piscina.  
Relativamente aos preços, prevê-se que abrandem com o “arrefecimento” da 
economia. O Banco de Portugal é uma das instituições que alerta para o risco 
da correção de preços nos imóveis residenciais, mas não só. A Standard & 
Poor’s aponta para esse mesmo arrefecimento dos preços da habitação na 
maioria dos principais mercados europeus, cujos valores devem crescer mais 
lentamente este ano. A agência de rating estima que os preços em Portugal 
cresçam 2,6% em 2021, e que recuperem 4,7% em 2022. 
Também o BPI, diz que o setor de habitação “não está entre os mais afetados 
pela pandemia” e “reagirá mais tarde, mas moderadamente, sem sinais de 
forte ajustamento”. 
Os analistas bancários defendem que as condições de financiamento 
continuam favoráveis ao mercado imobiliário.  
Relativamente ao mercado de arrendamento, a secretária de Estado da 

Habitação acredita que as reduções verificadas no valor das rendas, são fruto do momento e não deverão manter-se no futuro. 
Marina Gonçalves confia que as rendas mais baixas vão durar pouco, só até que o turismo retome. 
Entretanto, um estudo divulgado pela Cushman & Wakefield considera que o interesse em escritórios deverá recuperar a partir 
do segundo semestre, tal como os setores de hotelaria e retalho. O estudo mostra também que os ocupantes do imobiliário 
poderão enfrentar maiores dificuldades, com as expetativas de aumento de falências e do desemprego, a estenderem-se até 
eventualmente 2022. 
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A Cushman & Wakefield não tem dúvidas que o impacto do teletrabalho no mercado de escritórios ganhará em 2021, e que a 
ocupação dos imóveis de logística deverá manter-se forte durante este ano. 
 

Prevê-se Corrida ao programa de vistos gold até ao final do ano 
 

Associação de Promotores Imobiliários antecipa um "aumento muito expressivo" da procura imobiliária nos grandes centros urbanos, 
antes das restrições em 2022. 
Estima-se que até final de 2021, exista um aumento expressivo na aquisição de imobiliário nos grandes centros urbanos do litoral,  

ao abrigo do programa de Autorizações de Residência para Atividade de 
Investimento (vistos gold). Os investidores procurarão antecipar-se às 
restrições previstas para 2022.  
No mês de fevereiro foram atribuídas 100 autorizações de residência 
(correspondentes a um investimento de 52 milhões de euros), 89 dos quais por 
aquisição de imóveis. Isto significa um aumento de 13% por comparação com 
o mesmo mês do ano anterior e de 58% face a janeiro de 2021.  
À luz das novas regras, publicadas há cerca de um mês, comprar um imóvel 
nas cidades do litoral deixa de dar acesso aos vistos gold, que ficam limitados 
à aquisição de imóveis para habitação "nas regiões autónomas dos Açores e 
da Madeira ou nos territórios do interior".  

O Bloco de Esquerda é o partido que mais “força” tem feito para eliminar 
definitivamente com os vistos gold e a APPII já acusou o partido de ter uma atitude surrealista, numa "altura em que o país tanto 
precisa de investimento". Em 8 anos, o valor total do investimento captado ao abrigo das Autorizações de Residência para Atividade 
de Investimento atingiu os 5.700 milhões de euros, a maior parte na aquisição de imóveis -90,4% do total. 

 
 

 



 

AICE – Associação dos Industriais de Construção de Edifícios 

 N E W S L E T T E R   

 2 0 2 1  

 N º 4  

O principal inimigo dos Investidores é o Estado 
 

A falta de atuação do Estado na promoção de oferta de habitação e o recente travão aos vistos gold são os dois 

principais alertas deixados pela APPII para justificar que os investidores internacionais tenham investido menos. 

“Preocupa-nos e assusta-nos o facto de termos um Estado que quer ser mais do que um Estado, que quer ocupar 

o papel das empresas e da economia”, diz Hugo Santos Ferreira, vice-presidente da Associação Portuguesa de 

Promotores e Investidores Imobiliários. “O principal inimigo dos investidores internacionais é o Estado. É do 

Estado que os investidores têm fugido”. 

O vice-presidente da APPII esclareceu que estes receios dizem respeito ao Estado central, mas também às 

autarquias. “Preocupa-nos olhar para um Plano de Recuperação e Resiliência ou para uma Estratégia de Longo 

Prazo para a Renovação dos Edifícios e ver políticas 100% para o Estado e para as entidades públicas e zero 

para o setor privado”. 

Hugo Santos Ferreira apontou também o dedo ao recente travão dado ao regime de golden visa, proibindo a 

atribuição destes vistos nas cidades do litoral, mas também das medidas que têm sido decretadas no âmbito 

dos centros comerciais, como a suspensão da renda fixa. “São medidas ilegais e inconstitucionais. É gravíssimo”, 

criticou o responsável. 

 

Bastonária dos Contabilistas critica atraso nos apoios às empresas 
 

Paula Franco aponta o dedo à Burocracia que atrasa chegada dos apoios às empresas. 

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados considera que os apoios do Governo demoram demasiado tempo a chegar às 
empresas, prejudicando a sua aplicação prática. Na opinião de Paula Franco, o atraso dos apoios está relacionado com "mecanismos 
burocráticos. Neste momento estamos com muitos dos apoios que já deviam ter chegado às empresas ainda a não chegarem 
e ainda a não terem sido pagos". 
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"No conjunto os apoios são muito bons, só que não chegam nas alturas certas", disse ainda a bastonária, exemplificando com o 
programa Apoiar.  

Relativamente à reabertura da economia, Paula Franco apela ainda à "precaução. Tem de haver uma reabertura gradual e com muita 
responsabilidade", sublinhou.  

Também neste sentido, o secretário-geral do PS advertiu, no domingo, que o futuro em termos de desconfinamento depende da forma 
como os cidadãos gerirem as próximas semanas e que esta não á altura para "facilitismos" em relação à Covid-19. "Não é altura de 
facilitismos ou de andar a dizer que o sol está maravilhoso e vamos todos aproveitá-lo, porque o vírus continua a andar por aí", avisou. 

 

Almada “sonha” ser a Silicon Valley europeia 
 

São mais de 100 hectares e 4 km2 o chamado - Innovation District, ou seja, a cidade de inovação em Almada. O porjeto orçamentado 
em 800 milhões de investimento conta com verba maioritariamente europeia e 
também com investidores privados. Admite-se que possa vir a criar 17 mil postos 
de trabalho para construir mil novos fogos, trazer 4500 novos habitantes para a 
zona.  
"Será verdadeiramente uma cidade da inovação e de harmonia entre cultura, 
tecnologia, conhecimento e a natureza (um quarto da área serão espaços 
verdes) com uma proximidade maior às praias (vão ficar a 10 minutos pelo metro 
de superfície) e a Lisboa, com novas e melhores ligações fluviais no Porto 
Brandão, com o aeroporto a ficar a 20 minutos", explica o vice-reitor da 
Universidade Nova de Lisboa, José Ferreira Machado. 
O projeto nas áreas circundantes do atual campus da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Nova de Lisboa, situado em Almada, irá estender-se pelas zonas 

do Monte da Caparica e Porto Brandão e é uma iniciativa liderada pela Nova de Lisboa com apoio do município local e de "vários 
investidores estrangeiros e nacionais". 
Maria de Medeiros, presidente da Câmara de Almada, admite que se trata de uma tentativa de juntar vários projetos que estavam 
separados e garante: "ao contrário de outras iniciativas megalómanas no passado que não tiveram a dimensão prometida, este vai 
ter e já está a acontecer, temos entre seis e oito projetos em análise na Câmara e prontos a arrancar. Queremos criar um oásis 
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sustentável (ambiental e financeiro) na Grande Lisboa, que terá escolas primárias e secundárias de excelente nível (parceria entre 
Nova e Almada), mobilidade ligeira moderna, novos hotéis, museus, um novo hub de inovação, um centro de congressos e irá 
reabilitar os centros históricos do Monte da Caparica e Porto Brandão", adianta Ferreira Machado.  
Além dos estudantes e investigadores, todas as pessoas, bem como startups e empresas de inovação "estão convidadas a viver e 
experienciar a nova cidade com conhecimento e tecnologia, moderna e sustentável onde todos querem trabalhar, aprender e viver". 
Uma coisa é certa para Ferreira Machado, "este projeto nunca será um elefante branco" porque está alicerçado "em vários 
investidores" e "num plano de longo prazo que vai gerar muito valor" e "não depende de investimento dos contribuintes". 

 

CIP critica as lacunas no PRR na recapitalização das empresas 

António Saraiva, Presidente da Confederação Empresarial de Portugal diz que no Plano de Recuperação e Resiliência, "são 
efetivamente escassas as referências" para que "a estrutura empresarial privada, motor da economia e geradora de emprego e valor 
acrescentado, possa ter melhores condições para a criação de riqueza. No entender da CIP, a principal falha do PRR consiste 
precisamente na escassa prioridade conferida à recapitalização das empresas, refletida quer nas verbas que lhe são alocadas, quer 
na indefinição quanto às soluções que serão adotadas”. 

Referindo-se ao apoio aos capitais das empresas, a confederação patronal liderada por António Saraiva refere que, "dada a maior 
flexibilidade que permite, o PRR poderia proporcionar a fonte de financiamento mais adequada a esta prioridade. Desperdiçar esta 
oportunidade terá graves consequências em todo o processo de recuperação económica que queremos acelerar e potenciar", alerta 
a CIP, reiterando "a urgência na implementação de um instrumento de apoio à capitalização das empresas, no âmbito de uma 
estratégia que tem vindo a ser anunciada, mas tarda em concretizar-se". A CIP elenca ainda a questão fiscal. 

Concretamente, a CIP refere que em junho de 2020 o "Governo anunciou, no Programa de Estabilização, a criação de um fundo de 
capital e de quase capital público, a ser gerido pelo Banco de Fomento", considerando "lamentável que, oito meses depois, a 
promessa de atuação no domínio do apoio ao reforço dos capitais das empresas continue por cumprir". 

Na habitação, as medidas previstas no PRR "não têm em conta, nem no domínio das reformas (como foi já referido), nem no dos 
investimentos, os constrangimentos que, a montante, condicionarão a sua execução”, comenta António Saraiva.  
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Desenvolva Técnicas de venda de Imóveis 

 O RELACIONAMENTO É A BASE DE SUAS VENDAS 
Estabeleça um público-Alvo perguntando-se – Quem é o público que quero atingir? É essencial perceber o perfil das pessoas 
que podem ser as compradoras e saber das suas necessidades e preocupações. Pergunte sobre as preferências de seus 
clientes. 
 INVISTA NO NETWORKING 
Esteja presente em eventos e faça bons conhecimentos. Seja empático com os outros e colherá boas oportunidades. Desenvolva 
relações saudáveis com outros profissionais.  
 CONFIE NO SEU POTENCIAL 

É importante que acredite no seu projeto e consiga passar essa informação de confiança. 
  
 É IMPORTANTE ESTAR LIGADO AO MUNDO REAL 
Usar tecnologia não é um luxo, mas é uma necessidade atual. É obrigatório ter um site e ter presença online.  
 INVISTA NO MARKETING DIGITAL 

Recorra à elaboração de Newsletters e faça e-mail marketing. Recorra a Automação de Marketing e a estratégias de 
SEO.(Otimização dos mecanismos de busca).  
 ESTUDE O MERCADO 

Entenda quais são os empreendimentos com maior procura. Visite os imóveis como se fosse o comprador. Em vez de contar a 

quantidade de quartos, a metragem da cozinha e saber onde há azulejos, entre na casa e pense como seria morar ali. Essa 

estratégia faz com que entenda a perspetiva de seu cliente ao entrar numa casa. 

 FAÇA O FOLLOW-UP  

Nunca perder uma oportunidade de contato ou de concretização de vendas 
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O Algarve Volta a atrair investidores 

Os investidores imobiliários internacionais estão a acelerar o processo de aquisição de propriedades, recorrendo às novas 
tecnologias. Dados da imobiliária alemã especializada em venda de imobiliário de luxo, Engel & Völkers, os clientes estrangeiros 

que investem na região do Algarve têm fechado negócios em metade do tempo em 
relação ao período pré-pandemia, concretizando a operação com recurso apenas a 
visitas virtuais dos imóveis. “Este perfil de investidores está familiarizado com as 
tecnologias de visita virtual e não vê obstáculos em avançar para a compra, mesmo sem 
visitar a propriedade. Para chegar até aqui houve todo um processo de investimento em 
tecnologia e em formação dos nossos consultores, para transmitir a habitual confiança 
aos clientes, mas de forma remota”, indica em comunicado Vasco Fernandes, Managing 
Partner da Quinta do Lago, onde a E&V tem já 15 milhões de euros em transações desde 
o início do ano. 

Na zona de Lagos os investidores chegam maioritariamente da Alemanha, Suíça, Bélgica 
e da região da Escandinávia. Os clientes estrangeiros têm apetência por propriedades 

localizadas no campo ou em pequenas cidades, com moradias envoltas à natureza que proporcionem espaço, privacidade e acesso 
à simplicidade de vida nesta zona do Algarve. 

 

A moda das ‘casas verdes’ 
 

São edificadas na natureza ou no centro das cidades. Casas onde o verde das plantas é presença marcante, mais caras no momento 
da aquisição, mas que podem gerar mais-valias. Esta construção é feita com materiais menos agressivos e ambientalmente 
resistentes, de acordo com a arquiteta Jéssica Fogeiro. Casas de “arquitetura sustentável que minimizam consumos de energia e 
de água, que aproveitam a luz natural e que usam materiais e recursos capazes de reduzir significativamente o impacto ambiental. 
Plantas e árvores, disponíveis para lazer, com terreno envolvente para cultivo de produtos alimentares e boa capacidade de retenção 
de águas pluviais” sintetiza Jéssica Fogeiro. Na construção, estas casas “podem ser ligeiramente mais caras, mas acabam por ter 
uma valorização de 25% quando alienadas”, defende a arquiteta. 
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É uma “arquitetura que já se pratica há muito”, aponta o arquiteto Jean Pierre Porcher, que edificou uma moradia em Brito, Guimarães, 
seguindo o exemplo da antecessora, uma antiga casa rural. “O projeto é uma reinterpretação da casa antiga que estava neste local 
e naquele tempo não havia muito dinheiro, era preciso otimizar”. A Casa Brito está “integrada na natureza, num terreno onde existe 
uma nascente de água e utiliza matéria não incorporada, toda a pedra é a que existia no local”. Uma arquitetura que “segue princípios 
antigos, mais fechada em zonas ventosas e aberturas nas zonas ensolaradas”. A casa for reorganizada “em volta do pátio que 

estruturava a quinta, com árvores que a integram na natureza, numa 
componente ecológica muito viva”. Opções que permitem ganhos térmicos 
“evidentes, porque o ar condicionado não resolve nada”. 

O arquiteto Samuel Gonçalves projetou para Alvarenga, no concelho de 
Arouca, várias habitações, 11 no total, que estão “implantadas no meio da 
floresta, com orientações diferentes, de forma a evitar obstáculos visuais, 
promovendo uma vista desafogada sobre o vale e o rio, a partir do interior”. A 
escolha de construção de cada casa evitou mexer na topografia original do 
terreno: “Todos os desníveis e os antigos muros de xisto que existiam foram 
mantidos.” Samuel Gonçalves assume que o desenho das casas “é austero, 
com materiais resistentes, adequados às condições do local, muito húmido no 
inverno, muito quente no verão, com elevada inércia térmica e baixa 
necessidade de manutenção”. Entre as soluções arquitetónicas está ainda a 
colocação de “janelas em pontos opostos, promovendo ventilação natural 

cruzada, reduzindo a necessidade de utilização de meios de climatização”. 

O presidente da Associação Nacional de Coberturas Verdes, Paulo Palha, conta que estas casas “são capazes de produzir a energia 
que consomem e colocar na rede o excedente”. A produção de alimentos pode ser outra da vantagem destas habitações. “Podem 
ser autossustentáveis, num futuro próximo, tirando partido das coberturas, que reúnem condições para uma agricultura para 
consumo próprio”. Casas “ambientalmente conscientes, cuja procura tem crescido substancialmente, e capazes de recuperar a 
natureza para dentro da cidade”. Paulo Palha dá o exemplo do Edifício Emporium, no Porto, que está em fase de conclusão e onde 
foi construído um condomínio de 23 apartamentos ‘verdes’. A mais cara destas habitações foi vendida por €1,2 milhões. Porém, o 
investimento nestas casas “é facilmente recuperável porque valorizam imenso”. No antigo edifício da Confeitaria Cunha “foi 
aproveitado todo o telhado para criar um jardim de 800 metros quadrados, com árvores de grande porte, colocadas com recurso a 
uma grua e numa área da cidade onde não havia uma zona verde”.  



 

AICE – Associação dos Industriais de Construção de Edifícios 

 N E W S L E T T E R   

 2 0 2 1  

 N º 4  

Paulo Palha defende que este é “o futuro da construção”. Para isso “é preciso alterar a visão de curto prazo e se em 2050 temos 
que atingir a neutralidade carbónica, isso só se consegue com a construção de jardins verticais ou coberturas verdes, capazes de 
reter a água das chuvas, sequestrar carbono e manter viva a biodiversidade”. O mercado “já reconhece essa procura e levar o verde 
para dentro de casa já não é uma tendência é uma exigência, que faz com que a presença da natureza contrabalance o excesso de 
betão”. Opções que “os investidores estão a levar em conta porque sabem que, depois de construídas, facilmente vendem estas 
habitações e se ganham dinheiro com a construção de ‘casas verdes’ é porque o mercado o exige”, remata Paulo Palha. 

 

Inovação – Impressão em 3D de casas Californianas com baixo consumo de 
energia 
 

A start-up de construção californiana Mighty Buildings revelou que planeia imprimir em 3D um bairro de quinze habitações ecológicas 
em num terreno de cinco hectares, perto de Coachella Valley. A ideia é implantar o sistema 'Mighty Kit' para construir os edifícios de 

forma sustentável, em um processo que elimina 99% dos resíduos de 
construção. Quando estiverem prontas, as casas totalmente movidas a energia 
solar com eficiência energética serão comercializadas a preços que variam 
500.000 euros para o modelo básico a 900.000 euros para uma configuração 
maior de duas residências. “Não poderíamos estar mais animados com esta 
colaboração inovadora com a Palari e por fazer parte da criação da primeira 
comunidade de energia líquida zero impressa em 3D do mundo”, disse Alexey 
Dubov, COO da Mighty Buildings. “Esta será a primeira atualização local de 
nossa visão para o futuro da habitação - capaz de ser implantada de forma 
rápida, acessível, sustentável e capaz de aumentar as comunidades vizinhas 
com uma dinâmica positiva.” 

 Trata-se de tecnologia pré-fabricada com a primeira impressão 3D no mundo.  

As Impressoras 3D para construção têm sido usadas para criar edifícios de prova de conceito por vários anos, mas agora estão a 
ser cada vez mais comercializadas para acomodações residenciais.  
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No início deste mês, a ICON listou suas primeiras residências impressas em 3D baseadas nos EUA no mercado imobiliário doméstico. 
Localizados no centro de um bairro novo e inovador chamado East 17th Street , os edifícios de vários andares com janelas voltadas 
para o norte e interiores sob medida estão disponíveis para compra por cerca de 450.000 euros.  

Na mesma linha, o PERI Group, com sede na Alemanha, começou a construir um prédio comercial de três andares impresso em 
3D. Usando a tecnologia de impressão 3D do experiente fabricante dinamarquês COBOD pretende criar cinco apartamentos para 
alugar que sejam adequados para habitação contínua.  

O fabricante italiano de impressoras 3D WASP adotou uma abordagem mais voltada para a sustentabilidade e fabricou um eco-
habitat 'TECLA' baseado em biomaterial.  Embora a estrutura circular tenha sido construída como uma prova de conceito, a empresa 
também a vê como um projeto potencial para um modelo de construção de casas mais ecológicas. 

 

 

 

 

 
“Há grandes homens que fazem com que todos os outros se sintam pequenos. Mas o verdadeiro grande 
homem é aquele que faz com que todos os outros se sintam grandes”. 

- Gilbert Keith Chesterton (escritor, poeta, dramaturgo e jornalista) 


