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A AICE na SIL de 2021
O Salão Imobiliário de Lisboa recebeu este ano mais de 12
mil visitantes
Entre os dias 6 e 10 de outubro, a Tektónica – Feira Internacional da Construção e o SIL –
Salão Imobiliário de Portugal exibiram mais de 200 expositores, entre os quais a Associação
dos Industriais de Construção de Edifícios.
O certame contou com dois pavilhões e para a Fundação AIP, organizadora do evento, a
quantidade de expositores e visitantes, superaram as expectativas. Consideram que o facto
de ser visitada por mais de 12 mil pessoas demonstra a vontade que o público tinha,
profissional e público em geral, de voltar às feiras.
A AICE convidou os seus associados a marcarem
presença no stand, com publicidade ou outras formas de
marketing.
A empresa SERRANO & SERRAS acabou por beneficiar
da presença na FIL tendo contato com várias pessoas
interessadas em contactar a empresa procurando saber
mais sobre os serviços que oferecem.
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A Empresa LIBERTAS
marcou presença na SIL
com forte aposta nos projetos que
está a desenvolver nas localidades
de:
 Seixal
 Alcochete

“Expositores Empenhados”
É desta forma que a organização da maior e mais importante feira do setor imobiliário do país descreve "o sucesso da edição de 2021 de
ambas as feiras”, que “Só foi possível devido ao comprometimento dos expositores, pelo seu empenho e dedicação, não só ao certame como
também para com o mercado que representam."
De acordo com a organização, Assim, será "possível continuar a assegurar as relações económicas e a concretização de negócios que as feiras
possibilitam, depois de vários meses em stand-by". É de recordar que tanto a Tektónica, como o SIL premiaram as melhores e mais inovadoras
empresas dos sectores, nos Prémios Inovação Tektónica 2021 e nos Prémios SIL do Imobiliário 2021. Ambas as ferias irão regressar na primeira
quinzena de maio de 2022. Sandra Fragoso, gestora do SIL acredita “sem dúvida” que este é um bom momento para investir em imobiliário em
Portugal. “O setor encara o ano de 2021 como a alavanca para voltar a potenciar o mercado imobiliário no nosso país”, comenta, sublinhando que
o interesse em Portugal provém de várias geografias mundiais: Continuamos a ter os mercados tradicionais que continuam a investir em Portugal,
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tais como os belgas, franceses, ingleses, norte-americanos, chineses, suíços, brasileiros e espanhóis. De referir que, nos últimos tempos, Portugal
tem captado o interesse de investidores israelitas e também indianos”.

Publicado novo mecanismo de apoio às empresas - Programa Adaptar Turismo
O Programa Adaptar Turismo é um mecanismo de apoio à recuperação da atividade empresarial no âmbito de novas medidas de resposta às
necessidades do setor do turismo decorrentes do forte impacto económico e social da COVID-19.
Com uma dotação de 5 milhões de euros, este novo programa é um instrumento de
financiamento de natureza não reembolsável que visa apoiar as empresas turísticas no seu
esforço de retoma da atividade.
Aplicável a todo o território nacional, dirige-se a micro, pequenas e médias empresas que
desenvolvam atividades económicas com as CAE do turismo, e que pretendam investir na
adaptação dos seus estabelecimentos ou ajustar processos de planeamento estratégico e de
gestão à nova realidade pós-COVID-19.
O montante mínimo de investimento elegível é de 2.500 euros e o apoio financeiro
corresponde a 75% das despesas elegíveis, com um limite máximo de 15.000 euros.
No caso de empresas com atividade principal inserida nas CAE 56302, 56304, 56305, 93210 e 93294 e que tenham estado encerradas
administrativamente em virtude da situação pandémica, a taxa de apoio é majorada para 85%, com um limite máximo de 20.000 euros.
As candidaturas são apresentadas a partir de 21 de outubro de 2021, através de formulário eletrónico disponível no portal do Turismo de Portugal,
I.P.
Site: https://business.turismodeportugal.pt/pt/noticias/Paginas/novo-mecanismo-apoio-programa-adaptar-turismo.aspx
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Mais uma vez, o Orçamento desilude as empresas
(por António Saraiva, Presidente da CIP)

Já muito foi dito sobre a Proposta de Orçamento do Estado (OE), apresentada na passada segunda-feira na Assembleia da República.
A apreciação unânime das Confederações de Empregadores é que a Proposta fica muito aquém do que seria desejável na concretização de
medidas orientadas para uma nova dinâmica de crescimento económico.
Faço eco, também, do apelo para que as negociações para a aprovação do OE não conduzam a novos custos permanentes do Estado, nem a
contrapartidas em outras áreas que dificultem a atividade das empresas e a recuperação
económica.
Tive oportunidade de afirmar que o estímulo à recuperação económica se mostra tímido e
excessivamente limitado à utilização das verbas do PRR.
Com esta proposta, o governo perde a oportunidade de dar início a alterações estruturais no
nível da tributação sobre as empresas. Portugal continuará a ser o país da OCDE com a mais
elevada taxa marginal de IRC, sem se vislumbrar qualquer sinal de desagravamento.
O Governo deixou de fora a quase totalidade das propostas apresentadas pelas Confederações
de Empregadores, das quais destaco o aprofundamento do regime de Dedução de Lucros Retidos e Reinvestidos e a redução das tributações
autónomas. O impacto nas empresas do aumento brutal dos custos energéticos, dos transportes e das matérias-primas é completamente
esquecido.
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Além das medidas no quadro do PRR, o único instrumento dirigido ao investimento empresarial é o Incentivo Fiscal à Recuperação, cujo
impacto orçamental se limitará, nos cálculos do Governo, a 150 milhões de euros, inferior, portanto aos 174 milhões estimados para o Crédito
Fiscal Extraordinário ao Investimento (menos restritivo) que vigorou até ao final de junho deste ano.
No quadro do PRR, estão previstos 900 milhões de euros de incentivos e subsídios às empresas e a criação do Fundo de Capitalização e
Resiliência, no valor de 1300 milhões de euros, para ajudar as empresas mais afetadas pela pandemia a recuperar a sua atividade (chegará às
empresas, em 2022, apenas uma parcela deste valor). Somando outras medidas de impacto orçamental mais reduzido, como a eliminação
definitiva do Pagamento Especial por Conta, temos, grosso modo, um total de 2375 milhões de euros para as principais medidas de política
orçamental dirigidas às empresas.
Estarão os empresários a ser injustos na sua apreciação deste Orçamento? Seria excessiva a sua ambição? Não o creio.Está prevista, nesta
Proposta de OE, a injeção, em apenas duas empresas sob o controlo do Estado, de 2805 milhões de euros para a sua capitalização.
Poderá argumentar-se que os valores não são comparáveis, que a responsabilidade do Estado para com as empresas por ele detidas é
diferente da que tem para com a globalidade do tecido produtivo nacional. Poderá acrescentar-se que, num destes casos, a operação não afeta
o défice. Mas, se são necessários 2850 milhões de euros para que apenas duas empresas possam ficar devidamente capitalizada para
poderem prosseguir a sua atividade, qual será a ordem de grandeza do esforço exigido à totalidade das empresas portuguesas?
Não seria exigível um sinal que fosse na redução estrutural da carga fiscal que pesa sobre as empresas? Não creio que a Proposta de OE para
2022 esteja à altura do desafio que temos pela frente.

Imobiliário. Ocupação de escritórios recua face a 2020
O mercado de escritórios de Lisboa e Porto ainda está aquém dos números pré-pandemia, com quedas acumuladas de ocupação de 21% e
20% entre janeiro e setembro face ao período homólogo. Dados da consultora imobiliária Savills, com base na recolha das transações das
consultoras imobiliárias nacionais, indicam que em Lisboa, a ocupação total do mercado de escritórios alcançou, até setembro, os 80.600
metros quadrados (m2) e a consultora prevê que possa chegar aos 120 mil metros quadrados. Foram realizadas 93 operações, o dobro das de
2020 no mesmo período e menos uma face a 2019.
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O indicador de volume de absorção, ou o espaço ocupado através de diferentes operações imobiliárias como venda ou arrendamento, foi
liderado, na capital, pelo Parque das Nações, com 23.233 m2.
A Zona Histórica e Beira Rio, entretanto, cresceu 534% no volume de absorção face ao ano passado "devido à transação da Evolution Gaming
que ocupou o edifício Atelier na totalidade, com cerca de 1.522 m2".
No Porto, as transações realizadas no central business district (CBD) da Boavista representaram mais de metade das operações no mercado de
escritórios em setembro, o que ajudou a baixar a diferença de 2021 face a 2020 dos 27% para os 20%, realça a consultora. A área contratada,
em média, foi de 762 m2, inferior à de 2020, que se fixou nos 1.120 m2. Contudo, apesar do volume de absorção ter ficado aquém do ano
anterior, o número de transações entre janeiro e setembro foi superior este ano, com 40 em 2021, face a 34 no período homólogo de 2020.

“O nosso país foi sempre muito bom a importar, compramos muito bem”
Ministro das Infraestruturas e da Habitação rejeita que redução de impostos seja solução única para apoiar empresas já que para Pedro Nuno
Santos, achar que a redução de impostos é a "bala de prata" que vai "permitir às empresas produzir, vender e ganhar dinheiro, é (…) uma
visão pequena da política económica" que "atrasou o país durante muitos anos".
Na conferência "Fundos Europeus: O Minho e a Galiza", organizada pela Confederação
Empresarial do Minho, em Braga, Pedro Nuno Santos falou da da necessidade de Portugal
renovar a frota de comboios para exemplificar a sua visão de como se pode desenvolver a
Economia e o país.
"O nosso país foi sempre muito bom a importar, compramos muito bem. Não damos é
oportunidade a que se faça cá", disse, explicando a estratégia que o Governo está a seguir no
caso da compra de carruagens de comboios. "O que é que nós estamos a fazer? O caderno
de encargos [da compra de novas carruagens] está a ser trabalhado para que, não
incumprindo a legislação europeia, garanta que quem quer fornecer comboios a Portugal os
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tenha que fazer cá, os tenha que montar cá, tenha que incorporar produção nacional no fabrico desses comboios. (…) E é assim que nós
podemos desenvolver uma economia, é assim que podemos desenvolver uma país", finalizou o ministro das Infraestruturas e da Habitação.

Novos desenvolvimento na novela NOVO AEROPORTO
O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) lançou concurso público internacional para escolher quem vai fazer a Avaliação Ambiental
Estratégica que ajudará a escolher a localização do novo aeroporto de Lisboa.
As Empresas têm 60 dias para apresentar propostas e o serviço contratado tem de estar pronto a 30 de Abril de 2023.
As alternativas de localização que em cima da mesa são três. Duas na zona do Montijo: 1.
Construção de um aeroporto complementar, como estava previsto; 2. Assume-se como a
infraestrutura principal o que já existe); a Terceira opção é no Campo de Tiro de Alcochete (que,
neste caso, substituirá o aeroporto de Lisboa, na Portela).
O valor do contrato é de 2,5 milhões de euros.
Na proposta de Orçamento de Estado o Governo diz que “dará prioridade ao processo de AAE” no
ano que vem. “Será um documento de apoio à decisão do Governo, onde se vão analisar
alternativas compatíveis com os objetivos traçados, segundo fatores críticos de decisão, de
maneira a propor a melhor solução em termos ambientais, técnicos, económicos e financeiros”.
Nos últimos 52 anos já existiram 17 propostas de localização do aeroporto, quer como
complementar á infraestrutura da Portela, quer como alternativa.
Entretanto, a ANA – Aeroporto, “tem o direito exclusivo de apresentar proposta para o novo aeroporto de Lisboa.
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Quanto ao Estado, compromete-se a “disponibilizar livre e gratuitamente os terrenos (assumindo os custos com a relocalização do Campo de
Tiro de Alcochete da Força Aérea) e financiar e executar as acessibilidades necessárias para a viabilização do NAL”.

As novas Varandas pré-fabricadas podem ser solução para as casas que procuram
“desafogo”
As varandas permitem criar novos espaços exteriores nos edifícios existentes. Construções mais recentes optaram pela necessidade de aumentar
a área das casas e, por isso, decidiram não pela não construção de varandas. Noutros edifícios coexistem varandas fechadas e varandas abertas
uma vez que alguns proprietários procuraram ganhar alguns metros quadrados para as suas casas.
Mas, a pandemia da Covid-19 aumentou a necessidade de ar livre. Para responder a esta
necessidade, o arquiteto Luis Quintano idealizou o protótipo de uma varanda préfabricada denominado STAYHÖME.
Segundo o arquiteto, tal como antes não imaginavam elevadores incorporados em fachadas,
assim se podem imaginar que as varandas poderão também ser incorporadas.
Claro que estas varandas pré-fabricadas não poderiam ser colocadas em qualquer tipo de
edifício: “As fachadas em geral não suportam cargas, pelo que não seria possível pendurar as
estruturas das varandas apenas fixando-as. Por isso, deverão ser estudados os reforços
estruturais externos necessários para a fachada ou para dentro das casas, de forma a colocar
corretamente as cargas. Da mesma forma, a estrutura e o cimento do edifício devem ser
estudados para verificar se as sobrecargas destas varandas serão possíveis, ou se devem ser acrescentados reforços estruturais conforme
cada caso”, esclarece.
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Talvez o Governo Basco, em Espanha, possa ser um dos principais interessados na proposta deste arquiteto: no decreto sobre habitação deste
governo, que será aprovado no final do ano, as varandas são consideradas um elemento essencial da casa, colocando-se a níveis semelhantes
de conforto térmico, superfície ou altura. O texto estabelece que os proprietários de casas que venham a realizar uma reabilitação integral devem
adicionar varandas ou sacadas. Desde que a morfologia da propriedade o permita, claro. Para tal, cada vizinho receberá um subsídio de até
5.000 euros por casa. Este espaço deve ter um mínimo de 4 metros quadrados (m2) com uma profundidade de 1,5 metros - e não contará como
superfície útil da casa.
“O novo 'Decreto de Habitabilidade' é um compromisso fundamental que
coloca a varanda como elemento fundamental da casa. Esta normativa exige que em
cada nova habitação haja uma varanda com uma área mínima de 4 m2 e uma
profundidade mínima de 1,5 m, porque pretendem que essas varandas sejam amplas
e não apenas sacadas com vista para fora.
Do mesmo modo, a lei refere que, quando se realizem reformas integrais de
edifícios existentes, estas varandas também devem ser integradas sempre que seja
possível do ponto de vista técnico e urbano. Este caminho é o modelo a seguir pelas
outras administrações públicas, e acredito mesmo que os resultados serão melhores
se os técnicos e a administração pública trabalharem em paralelo com ações
urbanísticas que ajudem a regenerar áreas inteiras. afirma Quintano.
Em Amesterdão, já existem alguns edifícios com janelas que se transformam em varandas. São da marca Bloomframe e estão
disponíveis em três tamanhos.

“Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos
superá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho” – Dalai Lama
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