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O Estado quer usar imóveis devolutos (privados) para rendas acessíveis 

Os municípios vão poder “tomar conta” de imóveis que estejam devolutos, mesmo que privados, em áreas onde consideram haver pressão urbanística 

para os colocarem no mercado de arrendamento acessível e, com eles, poderem executar políticas públicas de habitação. Esta é uma das fórmulas 

encontradas pelo Governo para efetivar a “Função Social de Habitação”. Através de um decreto-lei onde se assume que a habitação é “um direito que é 

de todos e não uma mera prerrogativa de apoio do Estado aos mais carenciados”, estabelece-se  a 

“função social do imóvel” e a partir daqui, o Estado praticamente toma posse do bem.  

A regulamentação da Lei de Bases da Habitação, que está a decorrer, prevê novos instrumentos para 

as entidades públicas, inclusive a de utilização dos imóveis devolutos do mercado privado. O texto prevê 

“o exercício do direito de preferência por parte das várias entidades públicas ou a forma de fomentar 

a utilização dos imóveis devolutos no mercado privado”.  

Questionada sobre o assunto, Marina Gonçalves, Secretária de Estado da Habitação diz que “grande 

parte dos aspetos estruturantes do diploma estão já regulamentados, nomeadamente no que respeita 

à criação de um inventário e de uma bolsa de imóveis do Estado para promover arrendamento 

acessível. Há, no entanto, algumas matérias a desenvolver, estando o processo legislativo atualmente 

em curso”.  

O  Estado ficará obrigado, através de comunicação ao proprietário, da intenção de usar o imóvel para arrendamento acessível na altura em que, ao abrigo 

da lei que está em vigor desde 2006, se preparem para fazer a declaração com a classificação do imóvel como devoluto. 

A Lei de Bases da Habitação entrou em vigor desde 1 de outubro de 2019 mas aguardava regulamentação desde essa altura. 

 

Compra e venda de imóveis podem vir a ser feitos por videoconferência 

Os chamados “atos autênticos”, como as escrituras pública da venda de um imóvel ou da elaboração de uma procuração  poderão passar a ser feitos 

por videoconferência. O diploma foi aprovado a 22 de julho, em Conselho de Ministros, e deverá entrar em vigor a 15 de novembro. 
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O Presidente da República ainda não promulgou a medida. As partes envolvidas não terão de estar presentes na conservatória, no notário ou no escritório 

do advogado ou solicitador. Mas a Ordem dos Notários está preocupada com a segurança jurídica. “Não será fácil garantir que as partes não estão a ser 

coagidas num processo de doação ou até numa compra e venda e, nessa medida, o risco de impugnação nos negócios realizados à distância será 

maior”, diz o bastonário, Jorge Batista da Silva.“ A Ordem está preocupada com a possibilidade de uma diminuição da proteção dos mais frágeis da  

sociedade, como são os mais idosos ou as vítimas de violência doméstica”, que, “neste contexto, poderão ser sujeitos a uma coação familiar inaceitável”. 

Contudo, o Ministério da Justiça defende que “sempre que o profissional tenha dúvidas sobre a identidade dos intervenientes, a sua livre vontade, a sua 

capacidade ou a genuinidade ou a integridade dos documentos apresentados, deve recusar a prática do ato”. 

Os processos digitais vão ocorrer numa plataforma informática, criada pelo Ministério da Justiça. Os interessados podem enviar 

documentos ou realizar as sessões de videoconferência, às quais só acederão com a autenticação do utilizador, através do cartão de 

cidadão ou da Chave Móvel Digital. 

 

                                                                 Investimento captado pelos “vistos gold” cai 60% em Julho 

Compra de imóveis para reabilitar representou 11 dos 41 pedidos de Autorização de Residência para Investimento. 

O investimento captado através do programa de Autorização de Residência para Investimento caiu 60% em Julho, 

face a igual mês de 2020, para 22,1 milhões de euros. Em relação ao mês anterior, de Junho, também  

Dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras indicam que no mês passado foram concedidos 41 autorizações 

de residência, dos quais 35 por via da aquisição de compra de bens imóveis (11 para reabilitação urbana) e seis 

por transferência de capitais. 

A compra de bens imóveis somou em Julho um investimento de cerca de 20 milhões de euros. 

Por países, foram concedidos 10 vistos “dourados” à China, cinco aos Estados Unidos, cinco à Rússia, quatro ao 

Brasil e três à Turquia. 

Nos primeiros sete meses do ano foram atribuídos 486 “vistos gold”, dos quais 55 em Janeiro, 100 em Fevereiro, 

73 em Março, 98 em Abril, 52 em Maio, 67 em Junho e 41 em Julho. 



 

AICE – Associação dos Industriais de Construção de Edifícios 

 N E W S L E T T E R   

 2 0 2 1  

 N º 1 0  

Entre Janeiro e Julho, o investimento captado por via deste instrumento ascendeu a 259,8 milhões de euros, um recuo de mais de 40% face aos 439 

milhões de euros registados nos primeiros sete meses do ano passado. 

 

 

 

 Censos 2021 - Odemira, Mafra e Palmela foram os concelhos que mais cresceram entre 2011 e 2021 

 

Odemira e Mafra lideram o ‘top 5’ dos 

municípios que registaram os maiores 

acréscimos populacionais em termos 

relativos na última década, enquanto 

Barrancos e Tabuaço foram aqueles 

que perderem mais população, 

segundos os resultados preliminares 

dos censos 2021, divulgados pelo 

Instituto Nacional de Estatística. 

 

 

 

 

 

TOP 5 dos maiores acréscimos populacionais relativos 

Censos 2021/2011 

Concelhos  Aumento de população em %  

1º Odemira + 13,3 % 

2º Mafra + 12,8 % 

3º Palmela + 9,6 % 

4º Alcochete + 9 % 

5º Vila do Bispo + 8,8 % 

TOP 5 das maiores perdas populacionais relativas 

Censos 2021/2011 

Concelhos  Perda de população em %  

1º Barrancos - 21,8 % 

2º Tabuaço - 20,6 % 

3º Torre de Moncorvo - 20,4 % 

4º Nisa - 20,1 % 

5º Mesão Frio - 19,8 % 
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Censos 2021 - Lisboa e Porto têm menos população do que há 10 anos 

                                                                                                                                                                                                                                             

Uma fotografia aos 10 municípios mais populosos do país revela que Lisboa, Porto, 

Matosinhos e Oeiras perdem população, enquanto os restantes registaram crescimentos 

populacionais. O município de Braga é o que regista o valor mais elevado, mais 11.839 

residentes. Sintra tem mais 8.119 residentes, Cascais mais 7.655 residentes, Almada mais 

3.370 residentes, Loures mais 2.152 residentes e Vila Nova de Gaia mais 1.851 residentes. 

Nos últimos 10 anos, Portugal teve um decréscimo populacional de 2%, o correspondente a 

214.286 pessoas. Segundo os resultados preliminares dos Censos 2021, residem em 

Portugal atualmente 10.347.892 pessoas, com o Algarve e a Área Metropolitana de Lisboa a 

serem as únicas regiões que registaram um crescimento da população face a 2011. 

 

Em sete meses “nasceram” mais 2600 empresas do ramo imobiliário 

 
Desde o inicio de 2021 foram criadas mais 24.312 empresas em Portugal, sendo que 11% são do setor das atividades imobiliárias. 

Em comparação com o mesmo período do ano passado, registou-se o aparecimento de mais 13,1% de empresas, e destas, 2688 são do ramo 

imobiliário, de acordo com dados do último Barómetro da Informa D&B. “Agricultura e outros recursos naturais e diversos subsetores das 

Atividades imobiliárias, Retalho e Transportes já ultrapassaram os valores de 2019 na criação de novas empresas, de acordo com o Barómetro 

da Informa D&B”, refere a empresa, em comunicado. 

A comprovar que o imobiliário é uma das áreas de atividade que se tem mostrado mais resiliente à pandemia da Covid-19 está o facto do setor 

das atividades imobiliárias estar quase a atingir os níveis verificados no mesmo período de 2019. 

Perdas dos Municípios mais Populosos 

Censos 2021/2011 

Municípios  Perda de população  

Lisboa - 7.849 residentes 

Porto - 5.629 residentes 

Matosinhos - 2.809 residentes 

Oeiras - 318 residentes 
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Analisando por meses, foram constituídas mais 324 empresas do setor, em janeiro, 314 em fevereiro, 417 

em março, 442 em abril, 423 em maio, 386 em junho e 382 em julho. 

“Apesar dos valores gerais deste setor, é notória a grande quebra verificada em Lisboa, com menos 148 

empresas (-13%) face a 2019”, conclui a Informa D&B. 

No que diz respeito a encerramentos e insolvências, entre 1 de janeiro e 31 de julho encerraram 6.799 

empresas, menos 5% que em igual período de 2020.  

 

 

Mercado Imobiliário cresce 57% face ao final de 2020, mas longe dos valores do registados no inicio do ano 

 
O investimento imobiliário cresceu face aos últimos meses de 2020, atingindo um total de 351 milhões de euros, segundo dados da consultora 

imobiliária JLL. "Este semestre fica marcado pela entrada de novos 'players' internacionais, 

por um lado, e pela crescente atividade dos investidores nacionais institucionais e também 

dos privados", indicou a JLL, estimando "que o volume de investimento total em 2021 

ultrapasse os 2,5 mil milhões de euros, o que comprova a atratividade de Portugal como 

destino de investimento, mesmo num cenário de retoma e de alguma incerteza". 

Mas, de acordo com a consultora CBRE, .O investimento imobiliário em Portugal registou uma 

quebra de 70% se compararmos os dados com os primeiros anos de 2020. Este valor é 

apenas comparável a 2014.  
Estima-se que o segmento da ocupação de escritórios deverá crescer "na segunda metade 

do ano, considerando o interesse demonstrado pelas empresas na tomada de espaços e a retoma do interesse internacional.  

De cordo com a consultora JLL, “na habitação, além de uma crescente procura nacional, incluindo por produtos fora dos centros das principais 

cidades, como Oeiras, Cascais, Matosinhos ou Leça, a procura internacional está em crescimento. O final do programa dos vistos 'gold' nos moldes 

atuais em janeiro de 2022 está a pressionar as vendas a estrangeiros e a diversificar o leque de nacionalidades ativas como o Brasil, França e 
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Estados Unidos". Dos 530 milhões investidos durante a primeira metade do ano, 40% destinaram-se ao segmento de escritórios (210 milhões de 

euros), 31% para imóveis residenciais de arrendamento (165 milhões de euros) e 14% para retalho (75 milhões de euros). 

 

Custos de construção de habitação nova cresceram 6,5% em junho 

 
Os preços dos materiais de construção e da mão-de-obra fazem disparar os cursos com a habitação.  

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 6,5% em junho, em termos homólogos (face ao mesmo período do ano passado), um 

crescimento de 0,4 pontos percentuais face ao mês anterior, sobretudo devido à subida dos preços dos materiais,. Os dados são do Instituto 

Nacional de Estatística - "Em junho, estima-se que os custos de construção de habitação 

nova tenham aumentado 6,5% em termos homólogos, mais 0,4 pontos percentuais (p.p.) 

face ao observado no mês anterior. Este perfil deveu-se à aceleração (0,8 p.p.) dos preços 

dos materiais. O preço dos materiais e o custo da mão-de-obra apresentaram, ambas, 

variações de 6,5% face ao período homólogo”. 

De acordo com o INE, a taxa de variação mensal do Índice de Custos de Construção de 

Habitação Nova foi de 1,0% em junho, tendo o custo dos materiais aumentado 0,5% e o 

custo da mão-de-obra 1,7%. "As componentes mão-de-obra e materiais contribuíram com 

0,3 e 0,7 p.p., respetivamente”.   

 Entretanto, Diretor da GesConsult argumenta que o aumento de 6,5% divulgado pelo INE 

vai rapidamente ficar desatualizado. Apela a uma descida do IVA para promotores e a um 

licenciamento mais simplificado. Nuno Garcia, diretor-geral da empresa de gestão de obras 

e prestação de serviços nas áreas de engenharia e imobiliário diz que “a minha expetativa era de que o valor homólogo da construção fosse maior, 

porque o que nós vemos é que há custos de matérias-primas e de alguns materiais que estão a subir muito. Da nossa sensibilidade, o valor de 

acréscimo na construção diria que está mais entre os 10% e 15% do que dos 6,5%”. 
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Nova Iorque, Los Angeles, Londres, Tóquio e São Francisco são as cidades mais resilientes do mundo 

 
são as cinco cidades mais resilientes do mundo, de acordo com Savills. consultora imobiliária internacional. 

Isto porque continuam a aproveitar as suas localizações de 'gateway' e a beneficiar 

de um conjunto de empresas com talento, contribuindo assim para um forte 

desempenho económico e mercados imobiliários robustos. 

 No entanto, Savills nota que algumas cidades europeias mais pequenas com 

populações inferiores a três milhões entram também no 'top 20', que geralmente 

pontuam para as suas credenciais, Estocolmo ocupa a 12.ª posição e Amesterdão o 

17.º lugar. 

Estas conclusões surgem no âmbito do programa de impacto, 'Resilient Cities Index 

2021', por referência a este ano, onde a Savills avaliou 500 cidades utilizando 

métricas centradas em temas como a economia do conhecimento e a tecnologia. 

Apesar de uma queda das transações comerciais em todos os mercados no ano até 

ao 1.º trimestre de 2021, a consultora afirma que as maiores cidades mantiveram as 

suas proezas, ainda que Los Angeles tenha consigo afastar Nova Iorque do topo dos 

maiores volumes totais de imóveis a nível mundial, e Paris tenha ultrapassado Londres pelo segundo ano.  

 

 

   

“O segredo da mudança é o foco não na luta contra o velho, mas na construção do novo” – Sócrates (Filósofo Grego) 

  


