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O setor da construção vai ter nova regras para alvarás
Desconhece-se ainda os pormenores da alteração à lei dos alvarás, mas, em
entrevista ao jornal Expresso, Fernando Batista, presidente do Instituto dos
Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, confirma que o setor vai ter um
novo enquadramento legal - “O grupo de trabalho responsável pela alteração das
leis regulatórias começará a reunir-se no segundo semestre”.
Fernando Batista admite que a oito classes de alvarás de construção existentes são
suficientes, “poder-se à é questionar os respetivos valores. Os nossos objetivos
estratégicos são a alteração das leis regulatórias da mediação imobiliária e a seguir
as da construção”. Em causa, está a a alteração da Lei 41/2015 que define o
regime jurídico aplicável ao exercício da atividade de construção.
O presidente do IMPIC garante que a hipótese levantada por vários agentes do
setor, de criar um alvará para projetistas, não está na equação.
“Estamos a recolher informação sobre as principais lacunas. Há conjuntos de
matérias que não estão reguladas e que merecem ser reguladas à luz da experiência
que temos desde 2015. Existem também obstáculos administrativos que não se
justificam”.
Já em relação aos mediadores imobiliários, o presidente do IMPIC diz que “há
muitos mediadores imobiliários com parcos conhecimentos”, e vai ser obrigatório a
formação destes agentes. Será uma das condições de acesso à profissão mas
também de manutenção no setor. E, não serão só os “representantes legais e
técnicos de mediação, mas também aos angariadores, que têm contrato de prestação
de serviço”.

Vistos gold reabrem depois de paragem de 5 meses
O congelamento da plataforma ARI para submissão de novos de vistos gold durou
entre janeiro e maio por falta de regulamentação.
A plataforma ARI esteve a “aguardar nova regulamentação” decorrente da nova
lei dos vistos gold que entrou em vigor no primeiro dia de 2022 e que visa proibir
a atribuição de novos vistos por aquisição de imóveis nas áreas metropolitanas de
Lisboa e do Porto, e no litoral do país.
Esta situação gerou vários constrangimentos aos investidores estrangeiros e aos
profissionais que trabalham diretamente nestes processos. E as consequências da
inoperacionalidade do sistema todos estes meses trouxe consequências para o país.
Mas, o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz
Caldas, acabou por dizer que, afinal, “a lei alterada no passado é diretamente
aplicável e não carece de nenhuma especial regulamentação", pelo que "há todas as
condições para implementar a alteração legislativa" referente aos vistos gold. Os
visados não estão satisfeitos com esta resposta tardia e apontam também a
extinção do SEF e a falta de recursos humanos deste serviço como um fator que
pôde estar por detrás desta paralisação. Os especialistas indicam que estas
condições estimularam que o investimento fosse desviado para países concorrentes
e que Portugal não fica bem na “fotografia”. “A plataforma para inserir novas
Autorizações de Residência por Investimento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
está finalmente operacional”, confirmou a Associação Portuguesa de Promotores e
Investidores Imobiliários. O desafio agora é recuperar a imagem de Portugal já
que “o nosso país oferece condições ímpares aos que nos procuram como destino de
investimento, pela segurança, localização, qualidade de vida, entre outros. E, é por
esta razão, que é essencial ter o processo das autorizações para residência por
investimento 100% operacional para atrair e receber condignamente quem quer
investir no nosso país”, sustenta Hugo Santos Ferreira, presidente da APPII.

Comprar casa a preços acessíveis – as condições para o sucesso
Ouvidos vários especialistas do setor,
existem fatores comuns apresentados por
todos como condições únicas que poderão
tornar a habitação, em Portugal, mais
acessível:
Baixar ou acabar com o AIMI;

Reduzir o IVA na construção;

Reduzir tempo de licenciamento;

Tornar o IVA dedutível;

Maior estabilidade legislativa.

Hugo Santos Ferreira, presidente da APPII explica as
várias preocupações dos promotores imobiliários: o
aumento do custo da construção, o aumento do custo
das matérias-primas, a dificuldade nos financiamentos,
o aumento do custo da mão de obra. Mas admite
também que "um cidadão espanhol, quando compra a
sua casa, paga 10% de imposto. Já um cidadão
português paga 40% de imposto" e está nas mãos dos
governantes perceberam o que deve ser feito. “Cada
ano de atraso no licenciamento é menos uma casa no
mercado e menos uma casa no mercado a um preço
acessível, porque nós sabemos que cada ano de atraso no
licenciamento são 500 euros a mais no preço do metro
quadrado de venda final que os portugueses pagam.
Portanto, um projeto que devia morar um ano a ser
licenciado, se demorar dois, três, quatro, cinco, seis anos
- como há -, estamos a falar de preços de venda que
podiam rondar os 2.500 euros/m2 e passarão a 4.000,
5.000 ou 6.000 euros/m2. Estamos a falar em Lisboa,
estamos a falar no Porto, estamos a falar de muitas
outras câmaras municipais, onde o licenciamento tem
que ser melhor". E, portanto, a questão do licenciamento
é um desígnio nacional, não é um problema do setor,
não é um problema autárquico é um problema das
pessoas, dos portugueses.
O IVA deve também ser dedutível no preço de venda
final. “são 23% de IVA, mais 7,5% de IMT (máximo) e
0,8% de Imposto de Selo. Se somarmos as TSUs, taxas e
taxinhas, chegamos facilmente aos 40%. E, portanto,
porque é que em Espanha só pagam 10% de imposto? A
grande parte porque tem o IVA dedutível na construção.
Portanto, têm um IVA a uma taxa intermédia que é
dedutível no preço de venda final. E, por isso, é que nós
também reclamamos o IVA dedutível". Se somarmos a
tudo isto de facto, o aumento da inflação e o aumento das
taxas de juro, vamos sempre chegar ao mesmo problema.
Preocupa-me, essencialmente as classes mais baixas. E
isso vai afastar muitos projetos imobiliários de habitação
acessível, porque é aí que o problema todo se toca e,
portanto, essa é a grande preocupação que nós temos
neste momento. Toda esta tempestade que paira sobre nós
e que temos visto, de facto, muitos projetos imobiliários a
parar, a abrandar, outros sem avançar. Até que se se
vislumbre alguma conclusão e alguma luz ao fundo do
túnel. Os problemas estão mais do que identificados. É
preciso resolvê-los”.

FALTOU O MANUAL DE INSTRUÇÕES
POR ANTÓNIO SARAIVA, PRESIDENTE DA CIP

O PRIMEIRO-MINISTRO LANÇOU UM REPTO ÀS EMPRESAS: AUMENTAR OS SALÁRIOS EM 20% NOS PRÓXIMOS
QUATRO ANOS.
COMO JÁ TIVE OPORTUNIDADE DE AFIRMAR, FALTOU O “MANUAL DE INSTRUÇÕES” PARA PERCEBERMOS COMO
SERÁ POSSÍVEL ATINGIR ESTA META. NUM MOMENTO EM QUE AS EMPRESAS VEEM AUMENTAR DE FORMA
BRUTAL OS SEUS CUSTOS ENERGÉTICOS E DE MATÉRIAS-PRIMAS, COMO AUMENTAR OS SALÁRIOS ACIMA DOS
AUMENTOS DE PRODUTIVIDADE SEM REPERCUTIR ESSES AUMENTOS NOS PREÇOS, CONTRIBUINDO PARA UMA
ESCALADA DA INFLAÇÃO MAIS ESTRUTURAL, MAIS DURADOURA, MENOS CONTROLÁVEL? E, FAZENDO-O, COMO
EVITAR A PERDA DE CLIENTES E DE MERCADOS? COMO EVITAR A PERDA DE COMPETITIVIDADE DAÍ DECORRENTE,
COM O CONSEQUENTE ENCERRAMENTO DE EMPRESAS E PERDA DE POSTOS DE TRABALHO?
PORQUÊ ESTA META DE 20%? PORQUE NÃO 10%, 40% OU QUALQUER OUTRO VALOR? DE ACORDO COM O
PRIMEIRO-MINISTRO, ESTE SERIA O ESFORÇO NECESSÁRIO PARA QUE O PESO DOS SALÁRIOS NO PRODUTO
INTERNO BRUTO FOSSE, PELO MENOS, IDÊNTICO AO DA MÉDIA EUROPEIA, OU SEJA, “SUBIR DOS 45% PARA OS
48%”. DECERTO, O GOVERNO TERÁ ACESSO A PROJEÇÕES FIDEDIGNAS PARA CHEGAR A ESTA CONCLUSÃO,
NOMEADAMENTE NO QUE RESPEITA AO CRESCIMENTO DO PIB, À INFLAÇÃO E AO EMPREGO, EM PORTUGAL E NA
UNIÃO EUROPEIA, BEM COMO AOS AUMENTOS SALARIAIS NA UNIÃO EUROPEIA.
MAS VEJAMOS O PONTO DE PARTIDA: ESSE, SIM, É CONHECIDO, FACTUAL. ORA, DE ACORDO COM OS DADOS DO
EUROSTAT, EM 2021, O PESO DAS REMUNERAÇÕES NO PIB FOI DE 47,8% NA UNIÃO EUROPEIA E DE 48,8% (NÃO
DE 45%) EM PORTUGAL. AFINAL, A META FIXADA PARA 2026 FOI JÁ ATINGIDA EM 2020 E ULTRAPASSADA EM
2021! TAL FACTO DEVEU-SE À EVOLUÇÃO DA MASSA SALARIAL DO SETOR PRIVADO, QUE AUMENTOU 40%, EM
TERMOS NOMINAIS, DESDE 2015, ENQUANTO A MASSA SALARIAL DO SETOR PÚBLICO AUMENTOU 22,7%,
TAMBÉM EM TERMOS NOMINAIS, NO MESMO PERÍODO.
ACRESCENTE-SE QUE, EM 2021, O PESO DO EXCEDENTE BRUTO DE EXPLORAÇÃO DAS EMPRESAS NO PIB, EM
PORTUGAL, FICOU 2,7 PONTOS PERCENTUAIS AQUÉM DA MÉDIA EUROPEIA. EM CONTRAPARTIDA, O PESO DOS
IMPOSTOS INDIRETOS (MENOS SUBSÍDIOS) FOI SUPERIOR EM PORTUGAL: MAIS 1,7 PONTOS PERCENTUAIS DO QUE
NA MÉDIA EUROPEIA. AFINAL, ONDE ESTÃO AS DIFERENÇAS RELATIVAMENTE À MÉDIA EUROPEIA? AFINAL, ONDE
ESTÁ A MARGEM DE MANOBRA PARA AUMENTAR O PODER DE COMPRA DAS FAMÍLIAS?
DEIXO AO LEITOR AS CONCLUSÕES E, AO GOVERNO, O PEDIDO PARA AJUSTAR OS ARGUMENTOS À REALIDADE.
NÃO QUERO, COM TUDO ISTO, DEFENDER QUE OS SALÁRIOS DOS PORTUGUESES NÃO DEVEM AUMENTAR. QUERO
APENAS DIZER QUE NÃO AUMENTAM “POR VARINHA MÁGICA”, COMO, ALIÁS, NÃO HÁ MUITO TEMPO, O PRIMEIROMINISTRO AFIRMOU. SÓ COLMATANDO A GRANDE DIVERGÊNCIA QUE NOS SEPARA DA MÉDIA EUROPEIA – A DA
PRODUTIVIDADE – É QUE SALÁRIOS PODERÃO AUMENTAR DE FORMA SUSTENTÁVEL, SEM PÔR EM CAUSA A
COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS E O SEU FUTURO. PARA ISSO, MAIS DO QUE REPTOS, PRECISAMOS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS CONSEQUENTES, QUE PROMOVAM CONDIÇÕES PARA QUE AS EMPRESAS AUMENTEM A
PRODUTIVIDADE.

Existem cada vez mais famílias que deixam de pagar a casa
Mais de 20% das famílias que pediram ajuda à Deco já em 2022, ganham menos do
que o salário mínimo.
Também à Cáritas chegam pedidos de ajuda. As rendas não são compatíveis com os
salários e a sobrelotação está a tornar-se mais frequente. De acordo com informações
disponibilizadas pelas instituições de solidariedade, quase dois terços do apoio dado
pela Cáritas nestes dois anos destinaram-se a pagar rendas. 26% do montante
atribuído pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa às famílias em 2021 também foi
aplicado em rendas, quartos e pensões. Consultas médicas e medicação são outras das
despesas básicas que nem todas as famílias conseguem pagar, incluindo idosos com
pensões baixas.
“As pessoas retomaram os seus empregos, mas nota-se um aumento do custo de vida,
por exemplo nos transportes. As que trabalham a uma certa distância de casa são
obrigadas a usar carro, porque a rede de transportes públicos não permite equilibrar
horários. E as que fazem uma centena de quilómetros diariamente dificilmente
conseguem agora suportar a despesa”, afirma Felisberto Marques, diretor da Cáritas
de Viseu. “Além disso, vemos aumentar os pedidos de ajuda com rendas,
medicamentos, luz e gás.”
As dificuldades não estão só nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, mas em
muitos outros pontos do país, como Faro, Beja, Castelo Branco, Coimbra ou
Portalegre. “Existe pouca habitação social e é muito difícil arrendar. Um T2 ronda
os 700 euros na cidade de Faro, e isso é um salário mínimo”, explica Ana Sofia
Pereira, da Cáritas do Algarve. As carências sociais de migrantes e de estudantes
universitários estão entre os seis maiores problemas a chegar às instituições. A falta
de habitação e os baixos salários, transversais a todo o país, são considerados os mais
difíceis de resolver. Natália Nunes, diretora do Gabinete de Proteção Financeira da
Deco, explica a natureza dos pedidos de ajuda - “basta pensar como é que um
reformado com €400 de pensão consegue pagar a renda, os medicamentos, luz, água e
gás, além das compras no supermercado. Quase 70% das famílias que recorreram aos
serviços este ano estão a trabalhar. E mais de 20% têm rendimentos até ao salário
mínimo nacional, ou seja, menos de €705. O principal motivo para as dificuldades
atuais destas famílias é a diminuição de rendimentos, seja de trabalho informal que
deixou de existir, das horas extraordinárias que não foram recuperadas ou dos
negócios que encerraram e que não só deixaram de ser fonte de rendimento como
agora significam um aumento de dívidas”.

Custos na construção de casas bate novo recorde

Os custos de construção de habitação nova em Portugal aumentaram 14,3% em
abril, face ao mesmo mês do ano passado, segundo os dados do Instituto Nacional
de Estatística (INE) divulgados esta terça-feira. Este é um novo máximo, depois
de já em março se ter registado um recorde.
Em março de 2022 os custos de construção de habitação nova já tinham dado um
salto recorde (11,6%), mas este recorde foi ultrapassado logo em abril, com um
aumento de 14,3%. Ou seja, houve uma aceleração dos preços de 2,7 pontos
percentuais. A última vez que os preços assistiram a aumentos tão grandes foi em
2008, uma altura particularmente sensível para o mercado imobiliário devido à
crise hipotecária que rebentou nos Estados Unidos.
O disparo nos custos da construção de habitação nova verificado em abril reflete
saltos homólogos no preço dos materiais e no custo da mão de obra de,
respetivamente, 20,5% e 5,8%. Os materiais aceleraram 5,2 pontos percentuais,
mas a mão de obra viu um abrandamento.
O custo dos materiais foi o que mais contribuiu para a variação no índice de
custos, tendo um peso de 11,9 pontos percentuais, enquanto a componente da
mão de obra contribuiu com 2,4 pontos percentuais.
“Entre os materiais que mais contribuíram para esta evolução estão os aços e os
produtos cerâmicos, com crescimentos homólogos acima dos 60%. O gasóleo, as
obras de carpintaria e os aglomerados e ladrilhos de cortiça apresentaram
crescimentos homólogos acima dos 30%", explica o gabinete estatístico.

WEBINARS SOBRE
SUSTENTABILIDADE NO IMOBILIÁRIO
- DESAFIOS E OPORTUNIDADES

WEBINARS ORGANIZADOS PELA PORTO BUSINESS SCHOOL VÃO DECORRER ENTRE 20 E 27 DE JUNHO, E
A 4 DE JULHO, EM DIRETO NO CANAL DE YOUTUBE DA ESCOLA.
DE ACORDO COM A ORGANIZAÇÃO, «O AMBIENTE CONSTRUÍDO É DETERMINANTE PARA QUALQUER
ESTRATÉGIA GLOBAL DE SUSTENTABILIDADE». ASSIM SENDO, O DEBATE DAS ESTRATÉGIAS, CAMINHOS
E BENEFÍCIOS EM ASSOCIAR A SUSTENTABILIDADE AOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, TORNA-SE
EXTREMAMENTE RELEVANTE.
OS TRÊS WEBINARS VÃO DECORRER EM DIAS DIFERENTES: O PRIMEIRO, “SUSTENTABILIDADE NA
CONSTRUÇÃO – ADAPTAÇÃO OU MUDANÇA?”, DECORRE NO DIA 20 DE JUNHO PELAS 18H, COM MANUEL
REIS CAMPOS, PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DA CONSTRUÇÃO E DO IMOBILIÁRIO,
ENQUANTO ORADOR; O SEGUNDO, “OPORTUNIDADES E DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE NO
IMOBILIÁRIO”, 27 DE JUNHO ÀS 18H, TENDO JOSÉ GOMES MENDES, CEO DA FUNDAÇÃO MESTRE CASAIS,
COMO ORADOR; POR FIM, O ÚLTIMO WEBINAR, “IMPULSO DA SUSTENTABILIDADE NO MERCADO
IMOBILIÁRIO”, 4 DE JULHO ÀS 18H, TEM HUGO SANTOS FERREIRA, PRESIDENTE DA APPII, ENQUANTO
ORADOR.
AS SESSÕES VÃO SER MODERADAS POR BENTO AIRES, DIRETOR DO OPEN EXECUTIVE PROGRAMME EM
SUSTENTABILIDADE NO IMOBILIÁRIO, COM TRANSMISSÃO EM DIRETO NO CANAL DE YOUTUBE DA PORTO
BUSINESS SCHOOL.

