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OCDE recomenda nova política de impostos sobre a habitação em Portugal
De acordo com Organização para a Cooperação e Desenvolvimento da Economia, os portugueses são dos que mais têm dificuldade
em comprar casa.
Um relatório elaborado recentemente por este organismo, realça a dificuldade dos portugueses em comprar casa face aos preços
praticados que refletem os impostos cobrados. O esforço para adquirir um imóvel face ao rendimento, aumentou mais de 30% desde
2015. Por outro lado, a OCDE considera preocupante o valor em dívida do crédito hipotecário, que em Portugal, ronda os 82%,
enquanto a média dos países que compõe a organização é de 66%.
Uma das soluções apresentadas no relatório da OCDE vai no sentido de se depender menos de impostos sobre transações e
mais de impostos anuais sobre os ativos imobiliários, ao mesmo tempo em que se alteraria a base desses impostos do valor
das estruturas para os preços atuais dos terrenos.
De acordo com a leitura que a Proteste fez do relatório, os mercados de
habitação são afetados de forma diferente por diferentes instrumentos
fiscais. Por exemplo, o imposto de selo ou o IMT pode desacelerar os
aumentos dos preços das casas, reduzindo os retornos esperados nas
compras de casas com uma perspetiva mais especuladora. Impostos de
selo mais altos reduzem, portanto, os volumes de transações imobiliárias,
mas também aumentam os custos das transações imobiliárias e podem
levar a um efeito de bloqueio.
Em contraste, os impostos recorrentes sobre a propriedade como é o caso
do IMI, são amplamente neutros no que diz respeito ao comportamento
cíclico dos mercados imobiliários e à resiliência económica. O seu principal efeito é reduzir a dimensão do mercado imobiliário,
tornando a habitação mais cara. Como resultado, é sempre importante avaliar o efeito combinado de todos os instrumentos fiscais,
em vez de instrumentos individuais.
As estatísticas mostram que cerca de 74% dos portugueses são proprietários e 26% são arrendatários. Este enquadramento, para
além da evolução demográfica, tem levado a que os custos relacionados com imóveis sejam cada vez maiores e que a respetiva
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parcela do rendimento dedicada à habitação não tenha diminuído, sobretudo para as classes de menor rendimento. Os últimos
números (2019) indicam que quase 18% do rendimento dos portugueses é gasto com habitação. Em 2009 esse valor era de 16% e
em 1999 de 12%.
Do lado da oferta, a resposta é relativamente inelástica (rígida) o que leva a um aumento de preços tendo também em consideração
o nível de procura existente. Por outro lado, mostra que o valor dos imóveis existentes tem vindo a aumentar mais do que os imóveis
novos, criando dificuldades ao nível da mobilidade, devido à inacessibilidade provocada pelos baixos rendimentos face a este
crescimento de preços. Nos últimos 2 anos os preços dos imóveis existentes aumentaram 19% enquanto o preço dos imóveis novos
cresceram 15%.

Aumento da poupança está a beneficiar o mercado imobiliário
Os portugueses duplicam poupanças desde o início da pandemia. Entre março de 2020 e julho de 2021, o valor aplicado em
depósitos, certificados e fundos mais do que duplicou.
De acordo com o Banco de Portugal, os depósitos, têm vindo a renovar máximos históricos nos últimos meses, tendo atingido o
recorde de 169,9 mil milhões de euros em julho. O rendimento disponível dos particulares atingiu valores que não se viam desde
2002. Os motivos apontados são vários:
1. Foram “forçados” a poupar devido às restrições à circulação e ao consumo;
2. Têm menos gastos com deslocações ou refeições fora de casa com o aumento
do trabalho remoto;
3. Adiaram decisões de consumo e investimento.
Mas, as poupanças não vão só para depósitos, “entre os que pouparam, verificase um ligeiro aumento na proatividade na aplicação da poupança”, explica um
relatório feito com base em inquéritos à população ativa.
O aumento da poupança das famílias está a beneficiar o sector do imobiliário
residencial. Existe aumento de liquidez de uma parte das famílias portuguesas e
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forte procura por casas “mais desafogadas” dado o tempo passado em confinamento. E, este tipo de investimento ainda poderá
aumentar no futuro.

Imóveis de luxo continuam a atrair investidores internacionais
A norte-americana, Berkshire Hathaway HomeServices (BHHS), a rede imobiliária do multimilionário Warren Buffett, quer expandir
o negócio em Portugal. A BHHS começou há 2 anos pelas áreas de Lisboa, Porto e Algarve. O foco da rede imobiliária centra-se
agora na Costa Litoral Alentejano, com destaque para a Comporta.
A região está o indicada como um dos “destinos mundiais favoritos para o
investimento imobiliário no segmento de luxo” de acordo com a própria BHHS. A
ideia é expandir-se no território português através de parcerias com agências
imobiliárias e realizar operações de relevância estratégica para o panorama
imobiliário português.
Entretanto, empresas Suíças investem mais €20 milhões no imobiliário em
Portugal. O grupo de promoção imobiliária suíço Mexto mantém o foco no mercado
residencial em Lisboa, mas já está analisar projetos de segunda habitação, na orla
costeira a sul da capital. “Mantemos o foco de investimento de forte componente
residencial em Lisboa em zonas prime, mas estamos a analisar a zona costeira a
sul de Lisboa até ao Algarve para projetos de segunda habitação”, explica Augusto Homem de Mello, diretor de marketing e de
vendas da empresa.
O grupo imobiliário questiona-se porque é que o Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) não desce para 6%, à semelhança do
praticado em Espanha, faria “toda a diferença” na promoção de habitação acessível. Lembra ser mais difícil repercutir os elevados
custos de contexto na construção mais acessível.
Presente há três anos e meio em Portugal, a empresa tem uma carteira de investimento imobiliário que ronda os €200 milhões,
repartida por 10 projetos e 242 apartamentos.
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Também o grupo imobiliário indiano Sugee Group aposta forte em Portugal. O promotor imobiliário indiano investiu já mais de 6,5
milhões de euros em dois projetos em Lisboa – o Royal 20, no Príncipe Real, e o Alcântara Vista – e tem em vista novos investimentos,
que podem ultrapassar os 150 milhões de euros. “Ainda para 2021, estamos a olhar para um mix de alguns empreendimentos de
grande escala e pelo menos de 10 projetos de construção autónomos para o nosso portfolio e estabelecer a marca Sugee no
mercado imobiliário português”, referem os responsáveis do grupo.
Outra empresa interessada em continuar a investir em Portugal é a Franco-turca Optylon Krea. A empresa é fruto de uma parceria
entre a Optylon Capital, uma empresa portuguesa fundada por franceses, e a turca Krea Real Estate, e nasceu há cerca de dois
anos. Um dos projetos que está a ser desenvolvido em Lisboa é o Lisbon Square, em Alcântara, avaliado em 147 milhões de euros.
Trata-se de um complexo imobiliário que vai ser composto por habitação, um aparthotel, comércio e serviços e surgiu depois de a
Optylon Krea ter comprado ao Santander terrenos em frente ao CUF Tejo.

Espanhóis, ingleses e norte-americanos são as nacionalidades com mais interesse em
investir em Portugal
O mercado imobiliário de luxo tem crescido em Portugal e são cada vez mais os estrangeiros que têm
os olhos postos no nosso país. Apesar do interesse estar em todo o território nacional, há distritos que
se destacam, como mostra o mais recente estudo do idealista que analisa a procedência internacional
das pesquisas de imóveis à venda em Portugal por mais de 1 milhão de euros.
Este interesse internacional por imóveis de luxo em Portugal concentra-se na sua maioria em seis
distritos, que acumulam 88,8% das visitas para procura de casas de luxo à venda no país mas o
destaque vai para Lisboa com 40% das pesquisas internacionais e Faro com 28%.
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Procedência Internacional para Imóveis em Lisboa
espanhóis
norte-americanos
ingleses
brasileiros
franceses

13,0%
11,1%
10,8%
10,4%
7,1%

Procedência Internacional para Imóveis no Algarve
(Faro)
Ingleses
12,9%
holandeses
11,5%
franceses
10,5%
alemães
10,0%
espanhóis
10,0%
O top seis distritos dos mais procurados é ainda composto por

Setúbal (8%), Porto (6%), Ilha da Madeira (4%) e Braga (2%).

Máximo Forte formador na área comportamental ligada ao imobiliário deixa alguns conselhos
1. Sustentabilidade, é uma pequena (grande) parte da solução. Não é por acaso que começa a ser comunicado um tema
que há muito se debate no imobiliário internacional. A sustentabilidade e o seu impacto para o setor imobiliário desde o
planeamento, promoção, construção e até mesmo à mediação imobiliária, possivelmente o vínculo crucial para criar uma
ponte que faça chegar conceitos, benefícios, vantagens e principalmente feedback desta tendência necessária e cada vez mais
iminente para gerações atuais e futuras com necessidades habitacionais que, não mudarão radicalmente (as pessoas vão
continuar a querer ter uma casa, seja ela qual e de que forma for), mas que terão um grande impacto na forma como avaliam e
valorizam determinadas características da casa que pretendem comprar.
2. Novas regras. Este período tem estado repleto de protestos, (uns antigos outros novos) oriundos de situações não
resolvidas, ou mesmo de situações que aconteceram e que não havia solução. No passado, quando se enfrentaram crises deste
género, assistiu-se sempre a alterações políticas e administrativas que deram origem a novas leis e novas regras para o bem da evolução da
prosperidade, sustentabilidade e desburocratização dos sectores. Será expetável (espero eu) que no ramo imobiliário aconteça o mesmo, e
que a preocupação com direito à habitação se torne séria e cada vez mais uma prioridade. Espero também as tão necessárias alterações aos
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regulamentos de algumas atividades profissionais, como por exemplo, a mediação imobiliária, que para evoluir necessita de ganhar
credibilidade, só desta forma se tornará atrativa para profissionais aptos para lidar com dados, necessidades, processos, expectativas e
principalmente, pessoas.
3. Solucionar velhos problemas com nova tecnologia. A pandemia ensinou-nos que já existiam muitas ferramentas para velhos problemas.
Era a nossa acomodação que fazia com que essas ferramentas não fossem utilizadas e, por conseguinte, democratizadas. São notórios os
avanços tecnológicos e a democratização de adoção que a pandemia trouxe ao sector imobiliário de ferramentas que já existiam e
começaram a ser utilizadas, como plataformas de comunicação virtual e redes sociais para reuniões, formação, visitas a imóveis, prospeção,
promoção e seguimento. O processo burocrático de documentação da transação imobiliária viu finalmente a oportunidade de kick off para a
que será com certeza a grande mudança neste e noutros sectores. O blockchain e tokens que já existiam e resolviam um problema antigo, só
agora estão a ser levados a sério como alternativa pois ganharam a credibilidade e a confiança com a entrada da virtualização no dia a dia
das nossas vidas de hoje e não apenas para um futuro próximo.
4. Gastar mais, mas melhor. Falando com muitas pessoas, notei uma vontade de maior investimento nestas férias, não só em qualidade, como
tempo e diversão, possivelmente pelas restrições ainda muito patentes nas memórias do ano passado. Mas o mais importante e variante desta
tendência, tem a ver com aquilo em que se vai gastar. O comportamento analisado após crises deste género, não é o de esbanjar, é sim o de
investir ou gastar de uma forma mais atenta. Tende-se para uma aquisição mais consciente a nível holístico, uma tomada de decisão (ainda)
emocional, onde a necessidade terá peso e a ostentação ou desejo, são remetidos para um plano de menor importância.
Mais do que a tendência de as pessoas comprarem mais na cidade, na periferia, no campo, apartamentos ou casas geminadas com ou sem piscina,
estes são os pontos estruturais que estão para ficar e que deve ter em conta para desenvolver uma visão de negócio ou de futura transação. Como
sempre, o mercado imobiliário irá comportar-se de forma lenta. No entanto, a mudança já começou e está para ficar!

Existem apps (aplicações) e plataformas que ajudam na mediação, compra, venda e
financiamento
A revolução digital e tecnológica já é incontornável no mercado imobiliário. Seja na área da análise de grandes quantidade de dados
ou no financiamento, nos edifícios inteligentes ou na construção como um todo, a inovação tem transformado este sector. Muitas
AICE – Associação dos Industriais de Construção de Edifícios

NEWSLETTER
2021
Nº11
soluções são mais centradas nos profissionais do mercado — mediadoras, promotores, consultores imobiliários, investidores,
gestores de ativos, entre outros —, mas há também algumas destinadas ao cliente final.
“Quando falamos de inovação, podemos separar o imobiliário em três grandes áreas: PropTech (imobiliário, o que inclui gestão de
ativos e financiamento); smart real estate (casa e edifícios inteligentes); e contech (construção)”, explica ao Expresso Pedro Rocha
Vieira, presidente executivo da Beta-i. “Dentro destas áreas é que emergem as tecnologias que criam alterações e evoluções nos
modelos de negócio desta indústria, na maioria das vezes lideradas por startups
ou colaborações entre startups e grandes empresas.”
O cofundador da Beta-i dá o exemplo de tecnologias como as criptomoedas e
outras soluções em fintech (tecnologia aplicada aos serviços financeiros,
análises de dados preditivas e machine learning (capacidade de aprendizagem
dos sistemas a partir dos dados). “Como em todas as grandes indústrias, a
transformação digital é incontornável no imobiliário e há procura por parte dos
clientes finais por este elemento diferenciador que resolva problemas nas
jornadas de compra, venda e financiamento, recuperação e construção de
propriedades.”
Pedro Rocha Vieira Um dos casos mais emblemáticos de inovação nacional, de
acordo com Pedro Rocha Vieira, e, em parte, por ter sido pioneiro no mercado
imobiliário português, é o da Uniplaces. Fundada em 2012 pelo português Miguel Santo Amaro, o argentino Mariano Kostelec e o
inglês Ben Grech como uma solução de arrendamento para os estudantes,
hoje a startup portuguesa dá cartas no mercado internacional, tendo
expandido a sua atuação para o arrendamento de médio e longo prazo — e
não apenas no universo estudantil. Fácil e intuitiva, a plataforma da Uniplaces
permite a “estudantes, jovens trabalhadores, nómadas digitais, viajantes ou
famílias contornarem fiadores e burocracias e, através da internet, alugarem
uma casa apenas por um mês ou durante mais tempo, explica a empresa no
seu site oficial”.
AICE – Associação dos Industriais de Construção de Edifícios

NEWSLETTER
2021
Nº11
Mas a inovação também se faz ao nível do financiamento. É o caso da espanhola Housers, a primeira plataforma estrangeira de
financiamento colaborativo a obter aprovação da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários para operar em Portugal. Fundada
em 2015 e inicialmente dedicada ao mercado imobiliário (mais tarde acabaria por expandir-se para outras áreas), a aplicação desta
empresa permite investir um mínimo de €50 em projetos imobiliários de reabilitação, arrendamento e projetos de nova construção
em Portugal, Espanha e Itália.
Mas nem só o cliente final define as aplicações que surgem no mercado. Várias soluções têm surgido nos últimos anos, destinadas
a simplificar a vida dos profissionais do sector. Como a Casafari, startup que entrou no mercado português em 2017 e que se
estabeleceu como plataforma imobiliária independente que liga mais de 15 mil
profissionais a uma base de dados imobiliária que cobre todas as classes de
ativos em Portugal, Espanha, Itália e França. A empresa desenvolveu aplicações
personalizadas como a pesquisa de propriedades e análise comparativa de
mercado e criou uma tecnologia de machine learning e operações de dados para
indexar, limpar, classificar e combinar milhões de listagens de propriedades
duplicadas em milhares de sites em diferentes línguas.
“A Casafari veio responder a vários problemas, desde a duplicação e falta de
transparência verificadas no mercado imobiliário, passando pela falta de eficiência
e de oportunidades de negócio para os profissionais”, explica Nils Henning,
cofundador da empresa. Assim, “mediadoras, consultores imobiliários,
promotores, investidores, bancos ou gestores de ativos podem tomar decisões
informadas baseadas em dados suportados numa análise de mercado limpa e
transparente. Além disso, a Casafari funciona como uma espécie de ‘clearing
house’, aproximando agentes que representem compradores dos agentes angariadores para acelerar transações imobiliárias.”
De forma semelhante, a startup Alfredo AI procura “trazer inovação no tratamento, análise e exposição dos dados” aos grupos de
mediação em Portugal, através de big data (análise de grandes quantidades de dados) e inteligência artificial. “A nossa plataforma
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permite aos profissionais do imobiliário a possibilidade de fazerem estudos de mercado com estimativa de valor de avaliação, aceder
aos imóveis disponíveis no mercado”, entre outras.
Também a Reatia, que opera em Portugal e Espanha. “entrega aos seus clientes uma
base de dados limpa e transparente, atualizada diariamente”, realça o presidente
executivo, Hugo Venâncio. “Ao longo dos anos verificámos a enorme falta de
transparência nos dados e a de acesso a uma base de imóveis limpa e transparente, de
forma a agilizar os processos de decisão e aumentar a eficácia de trabalho os
intervenientes no mercado imobiliário. Era incompreensível como, até então, todas as
pesquisas eram feitas manualmente, usando uma base de imóveis desatualizada, desajustada e duplicada (sites, portais de
anúncios, etc.).” Análises de mercados, avaliações de imóveis e previsões de mercado são algumas das soluções disponibilizadas.

“A melhor forma de prever o futuro, é cria-lo”
Peter Ferdinand Drucker, escritor, professor e “pai” da administração ou gestão moderna
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