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AICE e OCC abordam a tributação excessiva no setor da construção

Vantagens da uma tributação equilibrada no preço final da habitação
A conferência Digital reuniu mais de 320 pessoas online, entre empresários da construção, contabilistas e outros convidados da Ordem
dos Contabilistas Certificados. Entretanto, o vídeo, disponível no You Tube, conta já com quase 2 mil visualizações.
Em discussão estiveram 3 temas: 1: Proposta de redução da taxa do IVA na Construção; 2: Redução gradual da taxa de IMT ou a sua
substituição pelo regime do IVA; 3: Eliminação do IMI e AIMI em terrenos para construção; Os temas foram escolhidos pela AICE depois de
uma trabalho conjunto entre a direção e o consultor jurídico da associação, o advogado Mário Guedes. Para esta conferência foram
escolhidas 3 das várias propostas que a direção da AICE tem apresentado aos grupos parlamentares, no sentido de sensibilizar todos para
a necessidade de baixar a tributação do sector da construção.
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Os oradores foram Márcio Pereira, conselheiro da ordem dos Contabilistas certificados, José Roriz, antigo diretor de Finanças e João
Antunes, conselheiro da OCC.
Lisete Castro, vice-presidente da AICE, apresentou as questões e explicou que o setor sofre de uma tributação excessiva a injusta pelo que
esta sessão de esclarecimento visou o debate de algumas da propostas que a associação avança como potenciais soluções para “aliviar”
o peso fiscal, sobretudo nas pequenas e médias empresas.
Paula Franco, a Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, que esteve na abertura e no encerramento do evento, admitiu que “o
adicional do IMI, não faz sentido. É de uma injustiça enorme tributar a matéria-prima de um setor.”
Reconhecendo que o sector da construção é e sempre foi um dos grandes motores da economia, Márcio Pereira, consultor da OCC,
reconheceu que “está na altura de se olhar para a redução da taxa do IVA, não só nos serviços, mas também nos materiais utilizados, de
forma a tornar o setor mais competitivo e conseguir vender os edifícios a um preço mais justo. O Estado não pode pensar só em arrecadar
mas deve pensar em moldar comportamentos e estimular a economia” pelo que existem questões como as alterações climáticas que
precisam de um forte investimento e para isso também é preciso disponibilidade financeira.
José Roriz, antigo diretor de finanças, explicou as diferentes taxas de IVA
aplicadas no país vizinho (Espanha), e defendeu que seria compensador se o
IMT fosse substituído pelo regime do IVA caso fossem aplicadas as taxas: baixa
(6%) ou intermédia (13%). Mas, admitiu também que essas alterações teriam
de ser permitidas pela União Europeia.
João Antunes, Consultor da OCC, falou sobre o AIMI e de como se tem travado
“batalhas” na justiça para abolir o imposto no caso de os terrenos serem
considerados como matéria-prima, mas em última análise, o Tribunal
Constitucional colocou sempre a dúvida de que “não há garantias de
construção e que a construção autorizada é uma expetativa jurídica”. Assim,
na ótica desde contabilista Certificado, a solução poderia passar pela
alteração da lei, uma vez que “deveria ser dado um prazo para a construção do edificado. Não faz sentido estar a tributar detenção de
património imobiliário, que mais não são do que «mercadorias»”
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A Sessão de esclarecimento serviu para a AICE reformular questões e perceber o alcance das propostas que estão a ser feitas ao nível dos
grupos parlamentares. A Direção irá continuar a desenvolver todos os esforços para conseguir atenuar os efeitos nefastos da excessiva
carga fiscal junto do poder politico. Trazer os temas a debate revelou-se importante tendo como garantias o apoio da OCC para
esclarecimentos, sempre que se justifiquem.
https://www.youtube.com/watch?v=NtVhY5Dr484

Teletrabalho em discussão no parlamento
No total foram entregues 10 projetos de lei pelos diferentes partidos políticos. Chegou a ser feito o debate na generalidade, mas as
propostas acabaram por baixar à especialidade.
O PS defende que “o teletrabalho só avança por mútuo acordo entre as partes”. A deputada Ana Catarina Mendes explica que a iniciativa
do PS garante que os trabalhadores remotos terão os mesmos direitos dos trabalhadores presenciais e que as condições de segurança
são prioridades. Os Socialistas defendem que a comparticipação devida aos trabalhadores por acréscimo de custos com o teletrabalho
deve ser definida por acordo entre patrão e trabalhador ou em sede de
negociação coletiva. Outra proposta defendida é de que o empregador deve
abster-se de contactar o trabalhador fora do período de trabalho, horário esse
que deve ficar claro no acordo (obrigatório) de teletrabalho.
O PSD propõe que o empregador tenha de suportar as despesas inerente ao
teletrabalho, as quais devem ser consideradas, para efeitos fiscais, custos
para as empresas. Em relação ao valor da comparticipação pelo acréscimo de
custos, Os Sociais-Democratas tem posição idêntica ao PS no sentido deste
valor resultar de acordo entre empresa e trabalhador ou em sede de
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negociação coletiva. A reserva da vida privada do trabalhador deve ser assegurada, respeitando a sua privacidade e do seu agregado
familiar. O deputado Pedro Roque explica que, sempre que o teletrabalho seja realizado em casa, “a visita ao local de trabalho só possa
ter por objeto o controlo da atividade laboral”, e que possa apenas ser realizada durante o “período normal de trabalho”. Propõe também
“clarificar e acautelar situações de acidentes de trabalho, introduzindo a flexibilização do conceito de local de prestação de trabalho”.
O CDS-PP propõe o “Direito ao Desligamento”, algo que o partido considera como algo que não está consagrado explicitamente no Código
do Trabalho. O deputado Pedro Morais Soares explica que “deve ficar explicitamente consagrado no Código do Trabalho o direito de o
trabalhador dispor de «tempos mortos», nos quais poderá desconectar-se”.
PCP pretende regular o regime de trabalho em teletrabalho, com uma particular ênfase na compensação do trabalhador pelos gastos
acrescidos com comunicações, eletricidade ou água, através de um valor fixado de ajudas de custo, proposto nos 11 euros por dia. A
deputada Diana Ferreira explica que o partido está contra as situações de “tele-exploração” vividas por muitos trabalhadores, rejeitando
também a ideia de teletrabalho como uma “panaceia para todos os males” e a desresponsabilização das entidades patronais que, nas
suas palavras, são quem “sai efetivamente a ganhar” com esta situação.
O Bloco de Esquerda propõe uma alteração ao regime jurídico-laboral de teletrabalho que regulamenta o regime de reparação de acidentes
de trabalho e de doenças profissionais. O deputado José Soeiro explica que a ideia é, garantir que “em regime de teletrabalho, se mantém
o direito ao subsídio de alimentação e que é responsabilidade do empregador o fornecimento dos meios de informação e comunicação
utilizados em teletrabalho”. A proposta ambiciona também clarificar as regras de pagamento pelo empregador das despesas que
originaram durante o trabalho remoto, nomeadamente, com telecomunicações, água e energia. “O teletrabalho não significa isenção de
horário” e embora o “direito a desligar” já exista, o partido defende que precisa de ser, de facto, esclarecido, consagrado na lei e exercido.
Um dos assuntos que mais divide os partidos é o pagamento de despesas. Há consenso de que os trabalhadores não podem responder
pelo acréscimo de despesas decorrente do teletrabalho, mas existem divergências na forma como se fará essa compensação. Em discussão
estão também matérias como o direito a desligar, a proteção em contexto de acidentes de trabalho e o caráter voluntário do teletrabalho.
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“Dispara” a procura por Armazéns
O aumento do comércio online mantém a pressão na procura por Armazéns. Um estudo da Consultora B.Prime conclui que, graças ao aumento do
comércio eletrónico, o setor da logística está agora no centro das atenções dos
investidores. O mesmo estudo indique que apesar da crescente procura, não existe
oferta suficiente. “Para os próximos três anos será preciso, pelo menos, um milhão de
metros quadrados de logística para fazer face à procura em Portugal”, afirma Jorge
Bota, managing partner da B.Prime, uma consultora especializada em imobiliário
comercial.Na Área Metropolitana de Lisboa existem atualmente 8,6 milhões de metros
quadrados, enquanto a do Porto disponibiliza cerca de 2,5 milhões.O défice da oferta,
levou a um crescimento de preços da ordem dos 50% nas zonas mais próximas dos
centros urbanos. “Há rendas mensais de 6 euros e 6,5 euros por metro quadrado em
zonas como o Prior Velho, quando antes da pandemia rondavam os 4 euros a 5 euros
”, afirma Jorge Bota. A maior pressão recai sobre Lisboa, Loures, Oeiras, Cascais,
Sintra, entre outros concelhos. As geografias mais procuradas pelos transportadores
e armazenistas, segundo o estudo, concentram-se essencialmente nas zonas 1
(Alverca/Azambuja) e 2 (Póvoa de Santa Iria/Loures/MARL/Vialonga). Contudo, a que teve maior procura em 2020 foi a zona 4 (Palmela/Setúbal),
com uma absorção de 42.082 m2 em quatro negócios realizados.
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“A procura logística potencia investimento especulativo em novas plataformas. Há investidores que
avançam com a construção sem ter ainda inquilino para o espaço”, afirma. O estudo revela ainda que a taxa
de desocupação é de cerca de 13%, valor que assume um caráter estrutural, uma vez que a grande maioria
de imóveis vazios é obsoleta e não se adequa aos requisitos da procura. Isto porque há mais de 15 anos
que não se realizam projetos de grande dimensão. “Devido à robotização, hoje um bom armazém tem que
ter um pé-direito útil de 15 metros (o equivalente a um prédio de cinco andares)”. Além da necessidade de
acumulação de stock o comércio eletrónico depara-se com as devoluções. Jorge Bota diz que, em média,
as devoluções representam 30% do volume de encomendas.

In Expresso

A pressão do comércio eletrónico faz-se também na logística de proximidade, pela necessidade de
“colocação de cacifos em locais estratégicos em centrais de transportes públicos ou estacionamentos,
alguns deles refrigerados, para que os consumidores possam recolher as encomendas a qualquer hora”,
adianta Jorge Bota, acrescentando que alguns edifícios em construção já incluem uma “portaria” para esse
efeito.
O sector do imobiliário logístico europeu registou um volume de negócios de €36 mil milhões em 2020. A
B.Prime estima em 16,7 milhões de metros quadrados a procura adicional de armazéns na Europa nos
próximos três anos.

Quantidade de Devoluções nas vendas online obriga a aumento de espaço nos armazéns
Um estudo elaborado pela Savills revela que até 2025 serão necessários mais 1,7 milhões de metros quadrados para acomodar e processar
a devolução de produtos. Admitindo-se que 20% dos bens comprados online entre 2021 e 2025 serão devolvidos, serão precisos mais 8,6 milhões
de metros quadrados de espaço nos armazéns das empresas de entregas na Europa para dar resposta ao crescimento do e-commerce, até 2025.
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A consultora imobiliária internacional também aponta que o número de devoluções de bens comprados online é já superior ao número de
devoluções de compras em loja. “Um dos motivos centrais desse aumento é a impossibilidade de o consumidor poder experimentar e examinar os
bens antes da compra”, refere a empresa. A Market Research Associate da Savills Portugal, Alexandra Portugal Gomes, diz que “são agora
necessárias soluções de gestão de devoluções com áreas de armazéns destinadas a esse fim. As devoluções advindas do comércio online são
mais uma variante que está a obrigar à reestruturação necessária de espaços logísticos existentes ou à procura de instalações complementares”.

Custos de construção de habitação nova aumentam 5%
Dados do Instituto Nacional de Estatística relativos a março, revelam que custos de construção de habitação nova aumentaram 5,1%, face ao
mesmo mês de 2020. O INE refere também que o preço dos materiais e o custo da mão de obra apresentaram subidas de 3,3% e de 7,6%
face ao mesmo período de 2020.
Em fevereiro, as variações homólogas (face ao mesmo mês do ano anterior) do preço dos materiais e do custo da mão de obra tinham sido de 2,8%
e 1,7%, respetivamente. "Esta aceleração reflete essencialmente o efeito de base associado à redução de custos verificada em março de 2020",
afirma o INE. Relativamente à evolução mensal, os custos de construção de habitação nova subiram 1,3% em março face a fevereiro, tendo o custo
dos materiais aumentado 0,1% e o custo da mão de obra 3,1%.

Lisboa e Porto estão entre as cidades com maior procura
Lisboa e Porto estão entre as 11 cidades com mais procura no setor imobiliário de luxo, de acordo com a publicação Europa Cities Guide 2021, da
imobiliária Knight Frank. Além das duas cidades portuguesas, Madrid, Barcelona, Genebra, Paris, Frankfurt, Berlim, Viena, Milão e Budapeste
também fazem parte do leque das cidades mais atrativas a potenciais compradores de casas de luxo.
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Oliver Banks, senior negotiator European Residential Cities de Knight Frank explica que se verificou uma reavaliação das necessidades imobiliárias
durante e pós pandemia com ‘relocations’ mas também uma procura maior de clientes domésticos em todo o mercado europeu. Promotores e
construtoras “notaram o poder do mercado doméstico” e da importância do mesmo para as suas estratégias de expansão. “O mercado imobiliário
de luxo teve um crescimento de 1.9% em 2020 comparado com 2019”.
De acordo com este estudo, os investidores continuarão a mostrar interesse em
investir em cidades europeias, sobretudo em cidades inseridas em economias
viradas para a inovação, que têm um setor tecnológico em crescimento e uma
procura elevada de arrendamento.
Por seu lado, Marta Espírito Santo, diretora do departamento internacional da
Quintela + Penalva | Knight Frank, reforça a ideia de que Portugal é uma certeza “os
clientes internacionais conhecem cada vez melhor o nosso País e sabem exatamente
o que procuram”.
Lisboa oferece um valor muito melhor do que as cidades europeias restantes. Um
apartamento médio em Lisboa pode custar à volta dos 3.600 euros por m2, enquanto
um imobiliário prime pode custar até € 8.400 por m2, relevam os mesmos dados.
No Porto, os preços dos imóveis oferecem uma melhor relação custo-benefício do que em Lisboa, com muitos compradores a investir no norte. O
rendimento médio do arrendamento no Porto foi de 5,7% no quarto trimestre de 2020, um aumento de 0,7% em relação ao mesmo período de
2019. Quanto aos bairros mais atrativos, Marvila, Alcântara e Campo Pequeno são as três freguesias de Lisboa que se destacam como os bairros
cada vez mais popular entre os compradores internacionais de imóveis. Na zona do Porto, Vila Nova de Gaia, conhecida pelas suas caves onde o
mundialmente famoso Vinho do Porto é uma das cidades que mais atrai, seguindo-se Campanhã e Massarelos.
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Morar em Fábricas
Existe uma nova tendência de pessoas querem morar em locais com história. A transformação de
antigas fábricas em imóveis residências apresenta-se como um mercado recente. Esta
transformação consegue trazer novos habitantes aos centros da cidade. Existem investidores
aliciados em procurar rentabilizar muitos desde edifícios já devolutos.
Susel Duarte é um desses investidores que começou há 20 anos a comprar velhas fábricas, na
Covilhã, que reabilita e transforma em edifícios residenciais. Foi quase na mesma altura em que a
antiga fábrica de lâmpadas da Osram, em Lisboa, traçou idêntico destino, quando cessou a
laboração e foi transformada em habitação
Em Matosinhos, onde existem fábricas abandonadas pela indústria conserveira, estes espaços estão a ser transformados em empreendimentos
residenciais. No velho edifício das Conservas Alva, está a nascer um empreendimento de 15
apartamentos, com áreas entre os 53 m2 e os 142 m2. A fachada foi preservada e o edifício
concebido para acolher 4 andares de apartamentos, com preços que vão dos €160 aos €398 mil.
O investimento é da Lúcios, que está também a transformar a antiga conserveira Litoral e
Companhia, num conjunto habitacional de 66 apartamentos e dez moradias. O projeto, que ficará
concluído no final deste ano. Também no Porto antigas fábricas de cerâmica estão a passar pelo
mesmo processo. Pedro Silva, arquiteto da Anarchlab está a desenvolver um projeto para a antiga
oficina de mármores, com fachada virada à Rua da Conceição. O projeto inclui 12 apartamentos e
um loft. Aproveitando a arquitetura das antigas fábricas com enorme volumetria, fazem-se
mezzanines e os apartamentos chegam a ganhar “a altura de dois andares”.
Os compradores “estão dispostos a pagar mais para viver num apartamento com história, reflexo
de uma arquitetura industrial que acaba enquadrada na vida da cidade, apesar do uso diferente”.
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Como sucede no Funchal onde o Grupo Pestana, especializado em operações hoteleiras, está a recuperar a antiga fábrica da cerveja, no
centro da cidade, num projeto de 25 apartamentos. Com áreas que atingem os 350 m2, estas residências ainda não estão concluídas, mas
já estão a ser vendidas por valores entre os €170 mil e o milhão de euros.

“Uma experiencia nunca é um fracasso, pois vem sempre demostrar algo” – Thomas Edison
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