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OCDE – “Menos impostos nas transações de imóveis seria benéfico para o País” 

 Uma família portuguesa leva pelos menos  11 anos para obter o 
rendimento necessário para comprar uma casa de 100 metros 
quadrados, sem recurso a empréstimos. O valor é indicado pelo 
relatório Brick by Brick: Building Better Housing Policies da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. O estudo sugere 
que se os estados dependerem menos de impostos sobre as transações 
de imóveis e apostarem mais de impostos anuais sobre o património 
teriam “benefícios múltiplos”.  

De acordo com o estudo, as famílias portuguesas são as que sentem 
mais as consequências do empréstimo à habitação tendo em conta 
os seus rendimentos quando comparado com os países da OCDE. "O 
rácio [dívida/rendimento] está bem acima de 100% na maioria dos 
países da OCDE e ultrapassa os 200% em alguns deles, como Portugal, 
Espanha e Holanda”. 

A OCDE deixa algumas recomendações aos países para dinamizarem o 

mercado e equilibrar a oferta e a procura. “A nossa recomendação é ter 

menos IMT ou selo, e mais IMI. Muitos países subutilizam os impostos 

periódicos sobre o património e têm espaço para os aumentar”, assim 

fornecendo aos governos regionais e aos municípios “uma fonte importante 

e estável de fundos para financiar os serviços locais, inclusive na área de 

habitação social”. 
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Primeiro ministro promete “dar” trabalho às     

pequenas empresas de construção 

 

O programa de eficiência energética dos 
edifícios, no âmbito do PRR (Programa de 

Recuperação e Resiliência), poderá ter um 
elevado impacto na economia das 
pequenas empresas de construção. É 

esta a convicção de António Costa, 
transmitida na cerimónia de lançamento do 
concurso para apoio a edifícios mais 

sustentáveis. "Este programa não tem 
apenas um efeito duradouro do ponto de vista da poupança 
energética, já que também possui um enorme potencial na 
reanimação imediata da economia. Cada uma das obras é trabalho 
que é dado a um serralheiro ou a um operário da construção civil. É 
um programa que se dirige diretamente às micro, pequenas e médias 
empresas de construção”, garantiu o líder do executivo. 

 “Diria por isso que este é um programa para melhorar a eficiência 
energética do edificado, mas é um grande programa para ativar a 
nossa economia e para absorver o desemprego que esta crise tem 
gerado”. 

Depois, numa alusão aos 30 milhões de euros previstos para 
executar, até novembro, no âmbito do programa, António Costa diz 
esperar que “o ganho esteja no erro. Que o erro de se estimar a 
capacidade de absorção em 30 milhões de euros se venha a verificar 

   ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA 

                                          CONVOCATÓRIA 
Nos termos do artigo 27.o dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral da AICE – Associação 
dos Industriais da Construção de Edifícios – para reunir, em sessão ordinária, por 
videoconferência, no dia 06 de Julho de 2021, às 14h30m, com a seguinte: 

 

ORDEM DE TRABALHOS 
 

1. Deliberar sobre o Relatório da Direção, Balanço e Contas do Exercício de 
2020 e Parecer do Conselho Fiscal; 

2. Deliberar sobre a proposta de Orçamento para 2021; 

3. Deliberar sobre a proposta de um voto de confiança à Mesa para redacção 
da acta. 

Nos termos do artigo 28.o, n.o 2, dos Estatutos, as deliberações em apreço são tomadas por 
maioria de votos dos associados presentes. A votação não é secreta, pelo que cada associado 
participante na Assembleia exercerá o seu direito de voto por declaração verbal. 

 

Tendo em consideração a actual crise pandémica, a Assembleia será realizada por 
videoconferência. Os associados que queiram participar deverão comunicar previamente à 
AICE, por correio eletrónico, o respetivo endereço para o qual será enviado o link através do 
qual poderão participar na assembleia. 

 

Por motivos de ordem legal a assembleia será objeto de registo/gravação áudio integral. 

Se à hora marcada não se verificar o número mínimo legal de associados, a Assembleia reunirá 
em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número de associados. 

Conforme decorre do disposto nos artigos 8o e 9o dos Estatutos da AICE, os associados que 
não tenham efetuado o pagamento da quotização referente ao 1o trimestre de 2021 não têm 
direito de voto. 

Todos os documentos de prestação de contas estão disponíveis para consulta na sede da 
Associação e serão enviados a todos os associados que disponham de endereço de correio 
electrónico. Para mais esclarecimentos contacte os nossos Serviços. 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral -  Luís Miguel Ribeiro Alcobia 
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e que muito brevemente estejamos a lançar em outro município a segunda fase deste concurso. Só para edifícios residenciais o PRR 
disponibiliza 300 milhões de euros e este concurso é só um décimo daquilo que está disponível”. 

 

Camara de Lisboa avança com simplificação dos licenciamentos de obras 
 

A Autarquia avança com a figura do “gestor de procedimento”. Trata-se de um interlocutor para cada processo de licenciamento 
urbanístico que dê entrada no departamento de urbanismo da Capital. Esta figura está prevista na legislação há pelo menos 14 anos. 
Apesar de tardia, a decisão agrada a promotores imobiliários e arquitetos, considerando-a uma bom passo na resolução de décadas de 
caos nos licenciamentos. 

De acordo com o Vereador responsável pelo Planeamento, Urbanismo e Reabilitação Urbana, Ricardo Veludo, “ a partir de agora existe 
um gestor de procedimento para cada processo de licenciamento que entre nos serviços”.  O gestor será um técnico superior, com formação 

em arquitetura ou engenharia, que acompanhará o processo consoante a fase em 
que se encontre – saneamento ou instrução, apreciação de arquitetura, fase de 
especialidades técnicas. 

A Câmara Municipal de Lisboa criou também a possibilidade de auto-agendar, via 
plataforma eletrónica, uma reunião com o gestor de procedimento para discutir as 
necessidades do projeto. 

 “O requerente terá que enviar previamente as questões e os esclarecimentos que 
pretende, para permitir que o técnico prepare a reunião. Sem o envio prévio não 
será possível a reunião”, explica o vereador. “O urbanismo é uma 'teia de regras', 
leis e regulamentos. Para um promotor ou arquiteto, por vezes, é muito difícil 
interpretá-las”. Para simplificar o acesso, o departamento de Urbanismo fez o 
levantamento das regras mais incumpridas, que muitas vezes eram diferentemente 
interpretadas pelos diversos departamentos da CML. 

 

Para a Ordem dos Arquitetos e para a APPII a morosidade na apreciação dos processo a falta de resposta e de interlocutores sobre a 
tramitação são há anos das principais queixas dos seus associados. Falam de um “caos” instalado há décadas em matéria de licenciamento 
e dos prejuízos que acarreta para o desenvolvimento da atividade. “Ficamos naturalmente satisfeitos com estas medidas e com a rapidez 
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com que foram implementadas”, afirma Helena Botelho. A Presidente na Secção Regional de Lisboa e Vale do Tejo da Ordem dos Arquitetos 
admite que a resposta a estas questões resulta das reuniões mantidas com a vereação. 

Hugo Santo Ferreira, presidente da APPII, congratula-se com as medidas que já eram pedidas pela associação há anos. “Vão de encontro 
ao que o setor pedia há muito tempo e que resultam, em boa parte das reuniões mensais, semanais e até contactos diários com esta 
vereação”, afirma. 

 

Saiba que existe um seguro para promotores e investidores que “arriscam” 
 

O mercado imobiliário português conta com um novo orientado para reduzir o risco do investimento.  

A RealSecure, em parceria com a HighDome – a seguradora do grupo MDS -, oferece aos promotores e investidores imobiliários um 
conjunto de soluções que permitem assegurar, por exemplo, a rentabilidade dos investimentos em imóveis. 

Paula Rios e Rui Santos, administradora da HighDome e diretor de Desenvolvimento de Parcerias da MDS, explicam que existem duas 
soluções possíveis já disponíveis. 

 
1. Solução A: Garante “o valor imobiliário de aquisição pelo período de dez anos (cobertura de 

menos-valia em caso de venda urgente)”. 

2. Solução B: Assegura a “proteção do rendimento no arrendamento, que permite segurar 

situações como rendas não pagas, custos de despejo”. 

 

Em Portugal a procura revela-se sobretudo pela primeira opção, ou seja, na solução de 
garantia do valor imobiliário: um produto que é “adquirido pelo promotor imobiliário e 
incluído no custo dos imóveis ou frações, representando assim uma mais-valia para o 
comprador, que beneficia desta segurança na aquisição ou investimento que está a 
realizar. O seguro será acionado numa “eventual menos-valia no caso em que o 

proprietário seja forçado a vender o imóvel rapidamente e abaixo do preço pelo qual o adquiriu”. 

Estes especialistas consideram que esta solução é especialmente indicada para quem tem imóveis do segmento médio, “em que uma 
eventual menos-valia poderá ter maior impacto no proprietário”, apontam. A garantia do valor imobiliário pode ser ativada em caso de 
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despedimento, divórcio, nascimentos múltiplos, mudança de local de trabalho, causa externa ao bem imóvel, invalidez total e permanente 
devida a doença ou acidente ou ainda em caso de morte acidental.  

Quem subscrever este seguro? Os promotores imobiliários no momento da comercialização, mas também as agências de mediação 
imobiliária, bancos, enquanto credores hipotecários e como forma de diferenciação na oferta. Mas note-se que não é possível a contratação 
direta pelos proprietários. 

 

Falta de matérias-primas ameaça paralisar construção e faz disparar preços 

 
Muitos empresários queixam-se de falta de madeira para a carpintaria, aço para as cofragens, vidro para as fachadas, painéis solares para 
as águas sanitárias. E o que existe está mais caro com o esgotamento dos stocks. 

Um estrangulamento que surge numa altura em que muita da construção nova está em acabamentos e numa conjuntura de fundos 
comunitários com prazos curtos de execução. A construção não tem mãos a medir, mas falta matéria-prima, que é escassa e está cada 
vez mais cara. 

Na última semana de maio os preços dos materiais de construção cresceram 14%. Os indicadores de 
conjuntura da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas somam uma carteira de 
24.900 novas casas, 17.300 das quais concluídas, já este ano. Em consequência disparou o consumo de 
cimento no mercado nacional. Só no primeiro trimestre as vendas de cimento cresceram 10,8%. 

O “aço e cimento representam apenas 20% dos consumos de uma obra”, diz José de Matos, da Associação 
dos Comerciantes de Materiais de Construção. E nos outros 80% “estão os acabamentos e aí é que surgem 
os problemas”, com aumentos de 14% e, nalgumas matérias-primas de 35%. 

Ricardo Fernandes, administrador de um dos principais grupos grossistas do sector aponta para aumentos 
de 200% no cobre, 40% no aço e uma duplicação no alumínio. Existe falta de plásticos, alumínio e ferro, 
para tubos e janelas. 

A agravar o problema está ainda a subida do preço dos combustíveis, “com reflexos em tudo o que são 
derivados como o PVC, borrachas e isolamentos”, adianta José de Matos. Fatores que encarecem também o preço de transporte. E “não 
há, da parte dos fabricantes, sequer uma previsão para a entrega de materiais, como eletrodomésticos, essenciais para as cozinhas ou 
eficiência energética, como os painéis solares”, adianta Ricardo Fernandes. 
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A culpa é “de um longo ciclo de crescimento do imobiliário, que já não acontecia há quase 20 anos”, assume o presidente da ACMC. Um 
sector imobiliário “forte, alguma retoma no turismo e muitas obras de reabilitação”, complementa José de Matos. A que se juntam a 
aceleração nos projetos financiados por fundos europeus, obras das autarquias e a melhoria das casas dos portugueses, impulsionados 
por programas de eficiência energética. 

A moda dos Barcos casa 
 

A Modular System, uma empresas especializada habitação modular chegou a desenhar um protótipo flutuante para escapar à subida de 
preços no mercado imobiliário. O Hobo ainda atracou na Douro Marina, com projeto dos arquitetos Teixeira da Silva e Ribeiro de Sousa, 
que previa o crescimento da embarcação por módulos e um preço de €200 mil. Mas a empresa “acabou por não avançar no 
desenvolvimento do Hobo”, diz Ana Leal, uma responsável da empresa. 

A Home Boat Company também comercializa barcos-casas, com preços entre os €91 
mil e os €147 mil. A estes valores é ainda preciso somar os custos de atracação em 
marina, à volta dos €2 mil por ano e as taxas de entrada nos portos. A que se juntam 
seguros e custos de manutenção. Com os barcos-casas com dimensões que, 
raramente ultrapassam os 18 metros, os custos anuais de manutenção andam à volta 
dos €400. 

Com largura fixa de seis metros e comprimentos que variam de dez a 18 metros, os 
barcos da Ecosteel são a marca portuguesa que mais tem crescido. Propostas que 
variam entre o estúdio e uma residência flutuante de três quartos totalmente 
mobilados, a que se juntam cozinha, gerador e sistema de aquecimento com 
salamandra, estes barcos vêm ainda equipados com adega e churrasqueira no 

terraço. Estas residências são autossuficientes por, pelo menos, sete dias e possibilitam velocidades que não ultrapassam os 5 nós (cerca 
de 10 km/h). 

Os barcos-casas com 18 metros de comprimentos têm custos de manutenção anuais que rondam os €400. 

 

 
“Antes que diga que não consegue fazer alguma coisa, experimente” – Sakichi Toyoda  (Fundador da Toyota) 


