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O contexto atual pós- 
-pandémico, seguido da 
inesperada intervenção 

militar da Rússia à Ucrânia, 
introduziu profundas implicações 
no modelo energético europeu, 
notando-se clarividente a premência 
de colocar como prioritária a 
segurança do abastecimento e 
normalização dos mercados de 
energia.

Deste modo, por via do Decreto-
-Lei n.º 30-A/2022, de 18 de abril, 
o Governo estabeleceu um quadro 
legal tendente à simplifi cação e 
aceleração dos procedimentos de 
produção de energia a partir de 
fontes renováveis. Recentemente, 
pretendendo dar continuidade 
aos objetivos de autossufi ciência 
energética, o Governo veio, por 
intermédio do Decreto-Lei n.º 
72/2022, de 19 de outubro, aprovar 
um segundo pacote de medidas, 
com enfoque na agilização dos 
procedimentos de controlo 
prévio de operações urbanísticas 
de instalação de centros 
electroprodutores de fontes de 
energia renovável e de produção de 
hidrogénio por eletrólise da água, 
junto dos municípios, diploma este 
que entrou em vigor no pretérito 
dia 20 de outubro.

Por conseguinte, no essencial, 
o diploma em questão prevê um 
conjunto de medidas essenciais 

tendentes à simplifi cação 
administrativa na instalação 
de centros electroprodutores, 
almejando mitigar deste modo 
os impactos provocados no setor 
energético pelos fenómenos acima 
referidos, servindo como um dos 
principais meios impulsionadores 
conducentes a colocar o país no 
rumo da transição energética.

Em concreto, do diploma em 
apreço enaltecemos as seguintes 
medidas:

- Ficam isentas de controlo 
prévio municipal as operações 
urbanísticas que visem 
a instalação de centros 
electroprodutores de fontes de 
energia renováveis, de instalações 
de armazenamento, de UPAC 
e de instalações de produção 
de hidrogénio por eletrólise a 
partir da água com potência 
instalada igual ou inferior a 1 
megawatt (MW), sendo que, 
neste caso, o promotor apenas 
terá que comunicar ao Município 
a localização do equipamento, 
a sua área de implantação e 
um termo de responsabilidade 
onde declare conhecer e cumprir 
as regras legais e regulamentares 
aplicáveis à instalação das 
estruturas;
- Em relação aos projetos com 
potência superior a 1MW, estes 
fi cam sujeitos ao procedimento 

de comunicação prévia, ainda 
que não necessariamente 
antecedidos de Pedido de 
Informação Prévia favorável, a 
menos que a operação esteja 
isenta de controlo prévio 
municipal por ser enquadrada 
como obra de escassa relevância 
urbanística. Neste seguimento, 
os municípios poderão rejeitar 
a operação quando a mesma 
se mostre desconforme com as 
normas legais e regulamentares 
aplicáveis ou ainda por razões de 
afetação negativa do património 
paisagístico, mas, neste caso, 
desde que o respetivo território 
municipal tenha já uma ocupação 
com estas instalações igual ou 
superior a 2% e que o projeto não 
tenha sido objeto de declaração 
de impacte ambiental favorável 
ou favorável condicionada;
- Prevê-se uma compensação 
adicional aos Municípios, a 
suportar pelo Fundo Ambiental, 
pelos projetos que obtenham 
título de controlo prévio de 
operações urbanísticas ou que 
estejam isentos de controlo 
prévio nos termos deste diploma, 
no valor de 13 500G/MVA de 
potência de ligação atribuída; e
- Confere-se andamento 
prioritário aos procedimentos 
referentes à celebração de acordo 
entre o interessado e o operador 

da Rede Elétrica de Serviço 
Público (RESP) para a construção 
ou reforço de infraestruturas 
de rede que já disponham 
de declaração de impacte 
ambiental favorável ou favorável 
condicionada.
Apesar de reconhecermos a 

bondade do novo diploma legal no 
sentido de ambicionar a agilização 
do controlo prévio urbanístico de 
projetos destinados à produção 
de energia a partir de fontes 
renováveis, é manifesto que este 
regime poderá suscitar algumas 
questões: por um lado, questões 
inerentes aos mecanismos de 
controlo prévio das operações 
urbanísticas, que, agora, se 
encontram dispersos em outro(s) 
diploma(s) para além do RJUE, e, 
bem assim, as consequências que 
tal poderá conferir no plano do 
princípio da segurança jurídica, 
mas que nesta sede não nos 
compete afl orar; e, por outro 
lado, efetivamente, as sucessivas 
alterações casuísticas à legislação 
em matéria de energia geram, 
de novo, um cenário de alguma 
incerteza jurídica que durante largo 
interregno assinalou a atividade de 
produção de energia em Portugal 
e que, de forma relativamente 
meritória, se procurou resolver com 
o esforço do sobredito Decreto-Lei 
n.º 15/2022, de 14 de janeiro.

Consultório Jurídico
As novas medidas para os projetos de energia 
renovável: a simplifi cação e desburocratização 
na transição energética 

Estão abertas as candidaturas 
ao Prémio Nacional do Imo-
biliário 2023, concurso orga-

nizado pela Magazine Imobiliá-
rio, que se prolongam até dia 31 
de dezembro de 2022. Através do 
site da Magazine Imobiliário, pro-
motores, construtores, arquitetos 
e mediadores podem inscrever os 
seus empreendimentos de topo 
nos mais prestigiados prémios do 
setor.

O concurso distingue empreen-
dimentos em seis categorias con-
soante a fi nalidade a que se des-
tinam: Comércio, Escritórios, 
Habitação, Empreendimentos Co-
letivos, Turismo e Projeto de Inte-
riores, a par do Prémio de Reabi-
litação. Dos galardoados nestas 
categorias será, ainda, atribuído 
o “Melhor Empreendimento do 
Ano”.

Para além destas distinções, ha-
verá ainda a atribuição do Prémio 
de Excelência em Efi ciência e Sus-

tentabilidade, numa parceria en-
tre a revista e a ADENE – Agência 
para a Energia.

A cerimónia de entrega dos “Ós-
cares” do Imobiliário, que assinala 
os 25 anos de atribuição de pré-

mios aos “Melhores dos Melho-
res”, vai decorrer no dia 20 de 
abril de 2023 e terá lugar no Vila 
Galé Sintra Resort Hotel Conferen-
ce & Spa, em Sintra. 

A apreciação dos empreendi-

mentos será feita pelo júri, com-
posto pela direção da Magazine 
Imobiliário e por especialistas, téc-
nicas do setor, convidados pela 
publicação e cuja constituição será 
anunciada oportunamente.

De referir ainda que a Magazi-
ne Imobiliário, em conjunto com a 
Agência para a Energia (ADENE), 
desenvolveram alterações ao Pré-
mio de Excelência em Efi ciência 
& Sustentabilidade, no âmbito 
do Prémio Nacional do Imobiliá-
rio 2023. O intuito é sensibilizar os 
promotores imobiliários a imple-
mentar as exigências da legislação 
europeia, de forma a alcançar um 
tecido urbano mais ‘eco-frendly’.

 Esta iniciativa pretende en-
volver de forma positiva todos 
os players do imobiliário no Pré-
mio de Excelência em Efi ciência & 
Sustentabilidade e na urgência da 
sustentabilidade, de forma a evitar 
futuros riscos ambientais, econó-
micos e sociais.

 Magazine Imobiliário anuncia a abertura
das inscrições para o prémio nacional 2023

Notícia

A Magazine 
Imobiliário 
disponibiliza 
digitalmente todas 
as informações 
sobre o Prémio 
Nacional 
do Imobiliário, 
apresentando os 
históricos prémios 
e dando 
a conhecer 
os vencedores 
dos últimos anos
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Pedro Nuno Santos, ministro 
da Habitação, admitiu recen-
temente que o travão de 2% 

às rendas possa ser estendido aos 
novos contratos de arrendamento, 
mas os proprietários têm dúvidas 
sobre esta medida. Em declarações 
ao ECO, António Frias Marques, 
presidente da Associação Nacional 
de Proprietários (ANP), diz ter dúvi-
das “quanto à forma como o Gover-
no vai compensar os senhorios nes-
tes casos” e que estes são mesmo 
um “alvo a abater” pelo Executivo.

Destaque-se que o Governo de-
cidiu que a atualização das rendas 
em 2023 não poderá ser superior a 
2%, mas já admite que essa medi-
da se possa estender a novos con-
tratos de arrendamento, depois de 
ter sido pela Comunicação Social 
que já há senhorios a não renova-
rem contratos para escaparem a 
este travão. “Vamos avaliar a ex-

tensão da travagem aos novos con-
tratos, com base nos preços dos 
contratos anteriores”, referiu Pedro 
Nuno Santos.

De acordo com a publicação, 
“desconhecem-se mais detalhes 
sobre as intenções do Governo, 
mas uma conclusão rápida seria 
que, no caso de um contrato com 

uma renda de 1000 euros que ter-
mine em outubro, o contrato se-
guinte feito por esse senhorio não 
poderá ter uma renda superior a 
1020 euros”.

O presidente da ANP conside-
ra que esta “é uma decisão que já 

deve estar tomada” por parte do 
Executivo. “Estamos convictos de 
que vai para a frente”, diz ao ECO 
 António Frias Marques, afi rmando 
que “os proprietários são, realmen-
te, um alvo a abater”.

 O representante dos proprietá-
rios nota, contudo, que o Gover-
no terá uma “difi culdade” caso a 

medida se estenda aos novos con-
tratos — “como é que vai depois 
fazer a compensação aos proprie-
tários?”. Isto porque a medida, tal 
como está feita atualmente, pre-
vê que haja uma compensação de 
3,43% no IRS dos senhorios (2% do 

“travão” subtraído aos 5,43% do 
valor do coefi ciente de atualização 
das rendas).

“A compensação é dada sobre 
os rendimentos auferidos” e, no 
caso dos novos contratos de arren-
damento, “ainda são rendimentos 
por auferir”, diz António Frias Mar-
ques, notando que “há aqui um 
problema fi scal subjacente”.

O presidente da associação diz 
que, em qualquer caso, os proprie-
tários irão “acatar a lei” e “fazer 
contratos de acordo com o que for 
legal”, mas nota que “isto provo-
ca um grande desgaste e ninguém 
gosta de ser saco de pancada”.

Nesse sentido, alerta que é ao Es-
tado que “compete dar habitação 
às pessoas” e que, “nos últimos 
seis ou sete anos, não se construiu 
uma única casa”. “Não podemos 
exigir ao proprietário privado que 
substitua o Estado”, afi rma.

O Governo aprovou em Con-
selho de Ministros recente 
a proposta de lei que pre-

vê o Programa Nacional de Habita-
ção (PNH), que tem um horizonte 
temporal até 2026 e uma dotação 
de 2377 milhões de euros, fi nan-
ciados no âmbito do PRR - Plano 
de Recuperação e Resiliência.

O PNH está previsto na Lei de 
Bases da Habitação, que congre-
ga o quadro de políticas para o se-
tor da habitação, identifi cando as 
principais carências, instrumentos 
e objetivos para a sua progressiva 
eliminação. O programa tem um 
âmbito temporal de 2022-2026, e 
contempla 22 medidas que abran-
gem todo o território nacional.

Na conferência de imprensa que 
se seguiu ao Conselho de Minis-
tros, Pedro Nuno Santos, ministro 
das Infraestruturas e da Habitação, 
destacou os desafi os atuais nas 
políticas de habitação que con-
sistem em “garantir que todos os 
agregados têm acesso a uma habi-
tação digna e adequada aos seus 
rendimentos e à sua dimensão” e 
de “garantir que, a médio prazo, o 
peso da oferta pública no merca-
do habitacional é capaz de dar res-
posta às necessidades e contribuir 
para a regulação do mercado”.

O Programa Nacional de Habita-
ção é acompanhado de um com-
promisso orçamental plurianual, 
com refl exo já no ano de 2023, em 
que o Governo tem orçamentado 
um investimento de 560 milhões 
de euros em habitação, mais 65% 

do que este ano, com os vários 
programas a registarem diferentes 
variações.

Como avançou o ministro da 
Habitação e das Infraestruturas, 
o programa tem como objetivo 
central o alargamento do parque 
publico português, uma matéria 
onde Portugal “compara mal com 
o resto da Europa”. Apenas 2% do 
alojamento em Portugal é público 
quando em vários países europeus 
essa percentagem é de 30%.

As medidas previstas

Do conjunto das 22 medidas 
previstas, destaca-se o Programa 
1.º direito, que tem como objeti-
vo apoiar as famílias mais caren-
ciadas e contando com um paco-
te fi nanceiro de 1311 milhões de 
euros até ao fi nal de 2026. Nesse 
contexto, o ministro sublinhou que 
“a esmagadora maioria dos mu-

nicípios conta com estratégias lo-
cais de habitação”, soma já cerca 
de 300 pedidos de fi nanciamento, 
respeitantes a 5600 habitações e a 
65 municípios, das quais cerca de 
1200 casas já entregues.

Outra das medidas contempla o 
apoio a população de rendimen-
tos intermédios, classe média, 
para a qual está a ser construído 
“um parque publico dirigido à po-
pulação de rendimentos intermé-
dios e aqui o objetivo principal é 
mobilizar imóveis do Estado que 
estejam devolutos (incluindo edi-
fícios e terrenos) destinados para 
a construção ou reabilitação de 
imóveis. Atualmente estão em 
curso 870 habitações em projeto 
em Lisboa, 1250 em Almada, 200 
em Matosinhos e 600 em Oeiras. 
“Este é um programa que arran-
cou e dará acesso a 6800 famílias 
de classe média”, sublinhou o go-
vernante. O investimento previsto 

para esta linha é de 859 milhões 
de euros.

O ministro referiu ainda que 48 
milhões de euros vão ser destina-
dos à reabilitação do parque habi-
tacional do Instituto da Habitação 
e da Reabilitação Urbana (IHRU), 
bem como outros 159 milhões de 
euros “para aquisição de imóveis 
por parte do Estado”.

Um terceiro pilar destina-se a 
“encontrar soluções temporárias 
para situações inesperadas, sejam 
calamidades ambientais, fl uxos 
migratórios ou violência de gé-
nero”, onde se inclui o programa 
Porta de Entrada e a Bolsa de Alo-
jamento Temporário. Neste âmbi-
to, serão construídos cerca de 2 
mil imóveis, fi nanciados pelo PRR.

O quarto pilar é o da “mobiliza-
ção do setor privado”, onde se in-
clui “um conjunto de incentivos à 
oferta privada e social de arrenda-
mento a custos acessíveis”.

Programa Nacional de Habitação 
vai ter investimento de 2377 MG até 2026

Notícia

O Programa Nacional 
de Habitação está 
previsto na Lei de 
Bases e destina-se a 
identifi car as principais 
carências, instrumentos 
e objetivos para a sua 
progressiva eliminação

O representante da ANP dá conta que o Governo 
terá uma “difi culdade” caso a medida se estenda aos 
novos contratos — “como é que vai depois fazer a 
compensação aos proprietários?”

Proprietários com dúvidas sobre travão 
nos contratos novos de arrendamento
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As casas de tipologia T5+ ti-
veram o maior aumento de 
renda em outubro (+31%) 

em relação ao mesmo mês de 
2021, fixando-se em 4323G, se-
guidas pelos T4, que aumentaram 
+28%, para 2567G. Os dados são 
de um estudo do portal do Imo-
virtual, baseado em dados de ar-
rendamento disponíveis na plata-
forma, face ao período homólogo 
e ao mês anterior.

No geral, em outubro, todas 
as tipologias revelam um aumen-
to da renda média, face ao ano 
anterior, com encarecimento de 
+12% nos T2, que passam a ter 
uma renda média de 1017G, se-
guindo-se um aumento de +10% 
nos T1, que passam a custar men-
salmente 803G. Os T3 (+5%) e os 
T0 (+3%) revelam aumentos mais 
ligeiros, com as rendas a fixarem-
-se, respetivamente, em 1365G e 
660G.

Assim, no caso da tipologia T0, 
em outubro de 2022, o preço mé-
dio de arrendamento de um T0 
aumentou ligeiramente (+3%), 
comparativamente ao período 
homólogo, fixando-se agora em 
660G. Évora é o distrito que re-
gistou o maior aumento de renda 
em outubro (+273%), face ao ano 
passado, passando de 415G para 
1550G. 

Relativamente ao mês de se-
tembro, verifica-se também um 
aumento da renda média (+10%), 
com destaque para a região de 
Beja (+79%). Viana do Castelo é 
ainda a zona com a maior quebra 
do preço médio de arrendamento 
em outubro (-91%), em relação ao 
ano anterior e ao mês de setem-
bro (-29%).

No caso da tipologia T1, ob-
serva-se um aumento de renda 
em outubro (+10%), em relação 
ao mesmo mês do ano passado, 
fixando-se agora em 803G. Guar-
da foi o distrito com o maior au-
mento do preço médio de arren-

damento, face a outubro de 2021 
(+43%), quando se fixou em 223G. 

Em relação ao mês anterior, 
quando a renda média se fixava 
nos 786G, há um ligeiro aumento 
de 2% a nível nacional. Em Porta-
legre é onde assistimos ao maior 
aumento (+11%). Bragança regis-
ta ainda a maior quebra do valor 
médio de arrendamento em outu-
bro (-5%), face a setembro, des-
cendo de 367G para 350G. 

No caso da tipologia T2, no ge-
ral, o preço médio de arrendamen-
to aumentou +12% em outubro, 
face ao ano passado, fixando-se 
em 1017G. Em comparação com 
o período homólogo de 2021, ar-
rendar um T2 ficou mais caro, so-
bretudo em Beja, onde o valor 
aumentou +186% (de 508G para 
1450G). Portalegre é a zona com 
maior quebra do preço médio de 
arrendamento em outubro (-8%), 
em relação ao ano passado.

Relativamente ao mês de se-
tembro, a renda aumentou +6%. 
O distrito de Beja destaca-se 
novamente como a zona com o 
maior aumento de renda (+49%), 
comparativamente ao mês de se-
tembro. Évora apresenta também 
o maior decréscimo do preço de 
arrendamento (-4%), face ao mês 
de setembro.

No caso da tipologia T3, verifi-
ca-se um aumento da renda mé-
dia em outubro, face ao ano an-
terior, com um encarecimento de 
+5%, fixando-se agora em 1365G. 
Viana do Castelo apresenta ainda 
a maior subida da renda (+48%) 
neste intervalo de tempo. 

Já o mês de setembro revela um 

aumento de +2%, comparativa-
mente a outubro, principalmente 
em Beja (+37%), com as rendas a 
fixarem-se agora em 661G. Guar-
da é ainda a zona com a maior 
quebra do preço de arrendamen-
to em outubro, em relação ao ano 
anterior (-23%) e ao mês de se-
tembro (-11%).

No caso da tipologia T4, assis-
te-se a um segundo maior aumen-
to (+28%) da renda média face 
ao ano passado, que se fixa nos 
2567G. Castelo Branco (+65%), 
Guarda (+63%) e Viseu (+53%) 
são os distritos que registaram a 
maior subida do valor médio de 
renda.

Comparativamente ao mês de 
setembro, o preço de renda de 
um T4 aumentou +13%, principal-
mente em Castelo Branco (+69%). 

No caso da tipologia T5+, re-
gista o maior aumento do preço 
médio de arrendamento em ou-
tubro, em relação ao período ho-
mólogo do ano passado (+31%), 
com o valor a fixar-se nos 4323G. 
Há aumentos significativos em Vi-
seu (+278%), Viana do Castelo 
(+167%), Castelo Branco (+97%), 
Coimbra (+51%) e Lisboa (+50%). 
Por outro lado, os T5+ em Leiria 
apresentaram a maior quebra do 
preço médio de arrendamento 
em outubro (-17%), em relação ao 
ano passado.

Relativamente a setembro, o 
preço de renda de um T5 aumen-
tou +6%, principalmente em Via-
na do Castelo (+325%). Santarém 
revela o maior decréscimo do pre-
ço de arrendamento (-26%), face 
ao mês de setembro.

Renda média dos T2 aumentou 
12% face a 2021

Em comparação com o período homólogo de 2021, 
arrendar um T2 ficou mais caro sobretudo em Beja, 
onde o valor aumentou +186% (de 508G para 1.450G)

Breve
Vilamoura Parque 
atrai portugueses

As vendas do Vilamoura 
Parque seguem a bom 
ritmo, com 20 das 40 

moradias a serem vendidas em 
apenas alguns meses. De destacar 
que, dos compradores que 
adquiriram 50% das moradias, 
63% são portugueses, estando o 
Reino Unido em segundo lugar, 
com 13% dos compradores. 
Com 6% de vendas, encontram-
se nacionalidades como polaca, 
francesa, austríaca e irlandesa. 

O Vilamoura Parque situa-se no 
coração de Vilamoura, próximo 
da marina, de campos de golfe, 
de courts de ténis e de uma vasta 
oferta de restauração e serviços, 
com os preços por moradia a 
começarem nos G960.000. As 
obras do Vilamoura Parque 
iniciaram-se no segundo trimestre 
de 2022 e deverão estar concluídas 
no primeiro trimestre de 2024.

 

CascaisVilla vendido 
ao grupo Prime

A CBRE assessorou a Bain 
Capital Credit na venda 
do Centro Comercial 

CascaisVilla ao promotor 
imobiliário Prime Portugal. 
O CascaisVilla, localizado à 
entrada de Cascais, encontra- 
-se atualmente em operação, no 
entanto o Plano Diretor Municipal 
(PDM) já prevê a sua demolição e a 
edificação de um projeto misto de 
uso maioritariamente residencial 
e comercial. O novo projeto já 
está em conceção, tendo a Prime 
Portugal contratado para o efeito 
um gabinete de arquitetura 
internacional.

 

ASAVAL realiza 
congresso

A ASAVAL - Associação das 
Sociedades de Avaliação 
e Avaliadores de Portugal 

organiza o seu congresso anual 
sob o tema “Normalização e 
tecnologia – o avaliador do séc. 
XXI”. A iniciativa realizar-se-á em 
formato presencial hoje, dia 18 
de novembro, sexta-feira, entre 
as 14h30 e as 18h30, na Sala de 
Conferências do Hotel Vila Galé 
Ópera, em Alcântara, Lisboa. 

Os temas a debate serão 
inovadores na área da avaliação: A 
Apresentação das Normas de 
Europeias para a Avaliação 
de Unidades Industriais e 
Equipamento – EVS-PME 2022; A 
Avaliação para Efeito Contabilístico 
de Acordo com as Normas IFRS; 
O Impacto do Conceito ESG 
no Imobiliário; A Tecnologia ao 
Serviço do Perito Avaliador de 
Imóveis; A Cibersegurança na 
Avaliação Imobiliária.

Notícia
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Uma das questões que mais 
me têm feito nos últimos 
tempos é se vale a pena 

comprar casa em 2023. Respondo 
sempre a esta questão da mesma 
forma: “Sim, vale a pena, mas …” 
E este “mas” parece servir sempre 
de desculpa para quem não tem 
uma bola de cristal. Mas ele é 
mesmo necessário, porque cada 
caso é um caso e, como tal, deve 
ser sempre enquadrado com o 
objetivo da compra, bem como do 
tipo de imóvel, da localidade e da 
capacidade para o pagar.  

Na base da questão que me é 
dirigida está sempre a incerteza do 
contexto que vivemos, o aumento 
da infl ação e das taxas de juro, 
que pode provocar alterações na 
economia e, como consequência, 
no setor imobiliário.

Embora não possamos prever 
com total assertividade o futuro, 
podemos sempre retirar alguma 
lição das crises económicas, 
fi nanceiras ou sanitárias anteriores, 
e utilizá-las no contexto atual, no 
que diz respeito à compra de um 
imóvel.  

 Na minha resposta uso sempre 
a experiência e o conhecimento 
neste mercado. Já são quase 25 
anos de presença e conhecimento 
do mercado imobiliário 
português, entre tantos ciclos 
económicos e sociais distintos, 
motivados por diferentes causas, 

com ajustes mais ou menos 
acentuados. 

 Esta experiência dá-nos a 
confi ança para perceber que, 
perante um cenário de incerteza, 
é natural existir um período de 
algum arrefecimento. Além desta 
certeza, temos outra, a que esse 
arrefecimento irá certamente 
provocar ajustes de preço. Mas 
também é praticamente certo que, 
em alguns imóveis e localidades, 
não seja expectável quedas de 
preço, como nos centros de 
grandes cidades, localizações 
privilegiada e imóveis destinados 
ao segmento alto.

 A resposta do mercado será, 
contudo, alterada a partir do 
momento em que as empresas e 
as pessoas tiverem a consciência 
do teto máximo a que podem 
chegar efetivamente as taxas de 
juro. Nesse momento começará 
aquilo a que posso apelidar de 
“período de ajuste” e que irá 
caracterizar o ano de 2023. Ajuste 
para as empresas, para a banca e 
para os clientes.  

 À data de hoje, e apesar de 
um natural ligeiro decréscimo 
dos clientes compradores, a 
realidade é que os números não 
pintam, até agora, um cenário tão 
negro quanto aquele que vemos 
espelhado nas notícias.  Quer isto 
dizer que, mesmo já antevendo 
um mercado mais desafi ante em 

2023 com alterações no padrão de 
procura, o mercado continuará a 
funcionar.

Não esqueçamos que Portugal 
continua na mira do investimento, 
tem preços competitivos 
comparando com alguns 
mercados europeus, e com uma 
qualidade de vida claramente 
reconhecida. Não nos podemos 
esquecer também que há novos 
hábitos de trabalho, e muitas 
pessoas decidiram mudar-se para 
fora das zonas urbanas, onde as 
oportunidades são imensas.  

 Se a aquisição de um imóvel for 
para investimento, vale sempre 
a pena comprar, em 2023 e nos 
anos seguintes.  O imobiliário 
sempre foi e continuará a ser um 
investimento seguro. Há várias 
oportunidades no mercado e 
podem aparecer mais ainda, 
assim como existem várias formas 
de rentabilizar o investimento, 
além da sua valorização natural, 
a médio e longo prazo. Se a 
intenção for investir para segunda 
habitação, que pode ser casa 
de férias ou para rentabilização 
através de aluguer de curto 
ou médio prazo, aplica-se a 
mesma regra. Vale sempre a 
pena, dependendo do local e do 
produto.

 Por fi m, se a aquisição for para 
habitação própria permanente, 
é importante ter em conta a 

capacidade fi nanceira para fazer 
face ao serviço da divida, num 
contexto de subida de taxas de 
juro e até estabilizarem e terem o 
esperado efeito na infl ação. 

Neste ponto, o papel da 
intermediação de crédito que 
a ERA pode prestar aos seus 
clientes poderá ser um fator 
diferenciador na obtenção 
de propostas de crédito à 
habitação mais competitivas. 
A compra de um imóvel fora 
dos grandes centros urbanos 
poderá ser uma boa opção 
na medida em que existem 
cada vez mais oportunidades a 
preços mais competitivos e com 
uma excelente qualidade de 
construção. 

Em qualquer dos casos, 
continuo a afi rmar que vale a pena 
comprar, e ser bem acompanhado 
faz muita diferença. É para isso 
que as imobiliárias servem, 
para ajudar os seus clientes a 
encontrarem as melhores soluções 
para as suas necessidades 
habitacionais ou de investimento, 
tendo todas estas características 
e contexto em análise. É por isso 
que cá andamos há tantos anos 
e já ultrapassámos tantos ciclos 
económicos diferentes.  

Não prevendo um cenário igual 
ao que temos vivido, continuo 
confi ante de que vale a pena 
comprar casa em 2023.

Opinião

Comprar casa em 2023

A INAIN – conhecida empresa 
de interiorismo e decoração 
do Porto, fundada por Má-

rio Azevedo e Paula Ferreira Alves, 
celebra trinta anos de atividade. 
“Estamos a atravessar aquele que 
poderá ser o nosso melhor ano”, 
também em termos de volume de 
negócios, revela Mário Azevedo. 
Isto porque a INAIN prevê ultra-
passar em 2022 o que, até agora, 
tinha sido o período de maior su-
cesso (2003), altura em que faturou 
1,7 milhões de euros. “Esperamos 
atingir este ano os dois milhões de 
euros em projetos”, aponta, falan-
do de uma faturação acumulada 
nos dois últimos anos que ultra-
passa os 2,5 milhões. E para a qual 
têm contribuído igualmente os 
clientes do segmento residencial, 
que têm adensado a forte compo-
nente institucional do negócio.

As boas notícias não se fi cam 
por aqui para a empresa portuen-
se, já que a INAIN ganhou recen-

temente a preferência do Sporting 
Clube de Braga na futura interven-
ção em 30 mil metros quadrados 

da sua “cidade desportiva”, numa 
obra criativa que se desenvolverá 
igualmente pelas áreas administra-

tivas, zonas de lazer, restauração, 
exteriores e, também, por um cen-
tro de estágio profi ssional, com 50 
quartos, além das zonas desporti-
vas, tanto profi ssionais como ama-
doras, incluindo os balneários das 
equipas A e B. 

“Temos, atualmente, um merca-
do de nicho, no que à INAIN diz 
respeito. Trabalhamos essencial-
mente com marcas de renome e os 
nossos clientes sabem ao que vêm 
quando entram no nosso gabine-
te. São fi delíssimos e obedecem a 
um arquétipo com o qual é fácil e 
prazeroso trabalhar. A exigência é, 
claro, muita, mas é um desafi o que 
aceitamos de bom grado todos os 
dias”, explica Mário Azevedo, que 
trabalhou com Daciano da Costa, 
fi gura incontornável na área do De-
sign de Equipamento em Portugal.
A INAIN desenvolve projetos de 
arquitetura de interiores, mobiliá-
rio (exterior e interior), decoração, 
iluminação e complementos. 

RUI TORGAL
CEO ERA Portugal

Breve

INAIN tem três décadas dedicadas à arquitetura de interiores

O gabinete trabalha com as mais consagradas marcas 
europeias, mas também com jovens talentos que se 
têm feito notar no mundo do design
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A regulação da atividade de 
gestão e administração de 
condomínios terá novida-

des nos próximos meses. A pro-
messa é da secretária de Estado 
da Habitação, Marina Gonçalves, 
presente no V Congresso sobre 
Regulação e Sustentabilidade da 
Atividade de Administração de 
Condomínios e da primeira Feira 
do Condomínio, que teve lugar no 
Tagus Park, em Oeiras, entre 10 e 
11 de novembro. 

O evento foi promovido pela As-
sociação Portuguesa de Empre-
sas de Gestão e Administração 
de Condomínios — APEGAC, que 
apresentou 10 propostas para o 
futuro do setor e para a melhoria 
e evolução da atividade profissio-
nal de administração de condomí-
nios. As propostas são: valorizar e 
credibilizar o setor; pugnar pela 
regulação da atividade profissio-
nal de administração de condo-
mínios; diligenciar para que seja 
obrigatório o plano de manuten-
ção do edifício e a sua inspeção a 
cada oito anos; promover a altera-
ção do seguro obrigatório contra 
o risco de incêndio para o seguro 
multirriscos, sendo o condomínio 
o tomador do seguro; promover a 
obrigatoriedade de as contas do 
condomínio serem apresentadas 
anualmente à Autoridade Tribu-
tária de forma simplificada e para 
condomínios com orçamento su-
perior a 5000 euros; abertura de 
crédito para as empresas, de for-
ma a aumentar a sua produtivida-
de, com modernização e recurso a 
novas tecnologias; promover o fu-
turo sustentável dos condomínios; 
promover obras com linha de cré-
dito para condomínios; prestação 
de serviços a condomínios e con-
dóminos através de facility mana-
gement e, por último, comunicar 
mais e melhor com os condómi-
nos. 

 
Trabalhar com o setor

A secretária de Estado da Habi-
tação, Marina Gonçalves, lembrou 
que o Governo tem vindo a “tra-
balhar com o setor na identificação 
daquilo que é necessário fazer, da-
quilo que é o nosso [do Governo] 
papel, não apenas enquanto tute-
la, mas, sobretudo, enquanto pro-
motor de melhores condições”. 

“É um trabalho contínuo. São 
um conjunto de passos que foram 
dados, relembro que já este ano 
houve um conjunto de alterações 
que foram feitas no Parlamento, 
em articulação, também, com o 
Governo, para dar melhores con-
dições, através de um melhor fun-

cionamento dos condomínios e, 
por isso, um melhor funcionamen-
to aos nossos edifícios”, alavan-
cou, referindo que tem “estado a 
trabalhar e, nos próximos meses, 
se tudo correr bem até final do 
ano, início do  próximo, haverá no-
vidades”. 

“Há uma premissa, para nós 
[Governo], fundamental, e é por 
isso que este trabalho tem vindo 
a ser feito não de forma isolada, 
mas numa visão transversal que 
temos com o Governo de simpli-
ficação. Aquilo que estamos aqui 
a falar, da necessidade de criar re-
gras básicas ou mínimas de gestão 
da atividade que têm de ser sal-
vaguardadas, de que forma é que 
nós também podemos ajudar nes-
sa salvaguarda. E há uma preocu-
pação de conseguir conciliar isto 
com o objetivo da simplificação. 
O pior que podia acontecer era, 
no meio de uma necessária regu-
lação, estarmos a regular de forma 
altamente complexa e burocrática 
a atividade do setor. Esta é uma 
preocupação que temos transver-
sal a vários setores de atividade 
do nosso país e é um trabalho que 
está a ser promovido de forma 
transversal no Governo e por isso é 
que este dossiê tem, também, de 

entrar, necessariamente, neste ob-
jeto de simplificação. Certamente 
que todos concordarão que este 
equilíbrio entre a necessidade de 
regulação e a simplificação é fun-
damental e é por isso que temos 
estado de forma mais pausada a 
fazer este trabalho para poder ser 
complementado com o que está a 
ser feito de forma transversal”, ex-
plicou Marina Gonçalves. 

“Estes momentos de discussão 
do setor são muito importantes 
e o nosso trabalho não será, cer-
tamente, bem feito se não ouvir-
mos o setor e não percebermos 
as verdadeiras necessidades que 
lhes são inerentes para perceber 
de que forma é que nós, enquanto 
Estado, podemos ser úteis e par-
ceiros na concretização desta tão 
importante atividade para o nosso 
país”, finalizou. 

Já o presidente da APEGAC, Vítor 
Amaral, referiu esperar que a par-
tir deste congresso sejam retiradas 
conclusões que possam servir de 
ferramenta para o legislador traba-
lhar naquilo que tanto desejamos, 
que é a regulação da atividade. 

“Espero que a regulação da ativi-
dade seja cumprida a breve trecho, 
como foi referido pela secretária 
de Estado da Habitação, mas que-

ro também deixar a mensagem de 
que a regulação da atividade, ape-
sar de ser uma ferramenta que nos 
faz falta, não é só por si a ferramen-
ta que vai resolver os nossos proble-
mas. A regulação da atividade não 
vai eliminar as más práticas, nem im-
por uma remuneração mínima para 
os administradores de condomínios. 
A regulação da atividade tem este 
papel regulador, tem e deve ter um 
papel sancionatório, pois, criando-
-se regras sem sanções, estas não 
são cumpridas, mas não elimina as 
más práticas”, avisou. 

 
Alerta sobre situação do setor

Vítor Amaral deixou também 
um alerta relativamente à possi-
bilidade real de o setor de ges-
tão e administração de condo-
mínios entrar em crise: “Estamos 
a entrar num período perigoso, 
pois, e já por experiências an-
teriores, numa altura de crise, a 
nossa atividade é uma das pri-
meiras a ser afetada, pois a quo-
ta do condomínio é das últimas 
coisas a pagar. Não se pagando a 
água, o condómino deixa de ter 
água, o mesmo se aplica à luz e 
ao gás, mas relativamente à quo-
ta de condomínio, caso não pa-
gue, nada de imediato acontece. 
Adivinho que possamos ter uma 
crise, oxalá me engane”. 

Também o presidente do Institu-
to dos Mercados Públicos do Imo-
biliário e da Construção (IMPIC), 
Fernando Batista, se pronunciou 
sobre o tema da regulação da ati-
vidade: “Para que o nível e a qua-
lidade da prestação de serviços 
possa aumentar, torna-se impera-
tivo que a qualidade técnica sofra 
um aumento. A regulação da ges-
tão e administração profissional 
de condomínios irá permitir uma 
dignificação do setor, quanto mais 
cumprir com as suas obrigações 
legais. Quanto maior for a aplica-
ção destas obrigações, maior será 
a satisfação dos condóminos. E 
quanto maior for a satisfação dos 
condóminos, mais condomínios 
farão a administração dos seus 
imóveis. A regulação é, portanto, 
uma atividade impulsionadora do 
profissionalismo.” 

O evento teve como objetivo 
definir novos conceitos e soluções 
a nível nacional e afirma-se como 
o mais importante encontro sobre 
a temática dos condomínios, con-
tribuindo para juntar, no mesmo 
espaço, administradores profissio-
nais de condomínios que repre-
sentam todo o território nacional, 
tal como membros do Governo e 
associações ligadas ao setor.

Promessa da secretária de Estado da Habitação

Regulação da atividade de gestão e administração 
de condomínios está a avançar

Notícia

A secretária de Estado da Habitação, Marina 
Gonçalves, lembrou que o Governo tem vindo 
a trabalhar com o setor na identificação daquilo 
que é necessário fazer
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A Private luxury Real Estate 
(PLRE), consultora especiali-
zada na comercialização de 

imóveis de luxo nas zonas premium 
de Portugal, fechou o terceiro tri-
mestre deste ano com a duplicação 
do volume de negócios e número 
de transações de 2021. Esta perfor-
mance histórica para a marca está 
na origem de uma estratégia de 
consolidação do crescimento, com 
um avultado investimento, para 
uma maior proximidade ao cliente.

A abertura de um novo escritório 
numa zona nobre de Cascais, a re-
modelação completa do escritório 
de Lisboa, situado em plena Ave-
nida da Liberdade, e a criação de 
um polo no Alentejo (investimentos 
que ultrapassam os 80 mil euros), 
visam incrementar a proximidade 
ao cliente, elevar para um nível ain-
da superior a experiência e serviço 
proporcionados, fator que sempre 
distinguiu a marca, bem como dis-

ponibilizar condições aos colabora-
dores como nenhuma outra consul-
tora no mercado nacional oferece.

A PLRE tem apresentado um 
crescimento elevado e sustentado, 
em localizações como Compor-
ta, Troia, Herdade da Aroeira, Lis-
boa e, sobretudo, na linha Estoril, 

Cascais e Sintra. Crescimento que 
levou ao investimento estratégico 
num novo escritório em Cascais, 
que já emprega cinco consultores 
com conhecimento especializa-
do e profundo da região. Até final 
do ano, chegará aos 10 profissio-
nais. Acabado de abrir, já concreti-
zou diversos negócios de referên-

cia na região, com destaque para a 
maior transação imobiliária habita-
cional realizada este ano no distrito 
de Lisboa. Um imóvel situado em 
Cascais, com 3500 m2, implantado 
num lote de sete mil m2, localizado 
num dos mais exclusivos condomí-
nios de luxo da região.

O foco do escritório PLRE de 
Cascais está em moradias únicas 
e exclusivas, situadas em zonas de 
referência, como Quinta da Mari-
nha, Quinta Patino, Bicuda, Birre, 
Areia, Parque de Palmela e Estoril. 
Em Sintra, são os palácios e palace-
tes que estão na mira da empresa.

A operação da PLRE teve tam-

bém um avultado crescimento fora 
deste eixo em torno de Lisboa, so-
bretudo no Alentejo (39 vendas em 
2022) e Douro, onde a marca está 
a investir e opera em formato bou-
tique, com uma equipa pequena, 
mas altamente especializada e co-
nhecedora do segmento rural. A 
operação está focada em quintas, 
montes e herdades.

Para Filipe Lourenço, fundador e 
CEO da PLRE, “foi a visão estraté-
gica consistente que sempre nos 
guiou que nos trouxe a este mo-
mento de crescimento e investi-
mento em contraciclo com a eco-
nomia, mesmo sendo nós a única 
consultora de capitais 100 por cen-
to nacionais a operar no segmen-
to de luxo em Portugal, o que nos 
redobra o orgulho”. E acrescenta, 
“mais do que o melhor serviço ao 
cliente, estamos focados em pro-
porcionar uma experiência ines-
quecível a cada cliente”.

Presente em 150 países, a Por-
celanosa abriu ao público, no 
Porto, um novo “showroom” 

do grupo na loja localizada na 
Boavista. No seu plano de expan-
são em Portugal, para os próximos 
anos está contemplada a abertura 
de uma loja na ilha da Madeira e 
de mais quatro no continente, em 
concreto em Sintra, Cascais, Coim-
bra e Braga.

O novo investimento no Porto 
insere-se na mudança do concei-
to das lojas da multinacional es-
panhola que investiu um total de 
dois milhões e meio de euros no 
espaço portuense, pensado para 
“satisfazer e ajudar o cliente final 
na sua decisão”, adianta o diretor 
geral em Portugal, Pedro Neiva. 

O espaço, com 1400 metros 
quadrados, foi alvo de um investi-
mento profundo e está, agora, do-
tado de novas valências, entre as 
quais uma área técnica totalmen-
te interativa, intuitiva e inovadora 
no setor da prescrição/decoração 
e construção. A esta juntam-se ain-
da mais valias como a possibilida-
de de visualização de ambientes 
de banho e cozinha à escala real e 
salas de formação e reuniões, dis-
poníveis para o público receber os 
seus clientes finais e, assim, ajudá-
-los em todos os passos neces-
sários para conceção perfeita do 
projeto. 

Tudo acontece no ano em que 

a multinacional espanhola assina-
la 22 anos de atividade no Porto, 
cidade onde tem instalada aquela 
que é a sua loja “mais consolida-
da no mercado”, não só pela sua 
antiguidade, mas também pela 
equipa de que dispõe. Com uma 
faturação anual daordem dos 21 
milhões de euros, o espaço usu-
frui de uma nova imagem, levada 
a cabo, recentemente. 

O ano tem sido de crescimento 
para a Porcelanosa, que, mesmo 
num período atípico, consequen-
te da pandemia de Covid-19, atin-
giu marcos históricos e valores de 
faturação que ficarão para sempre 

na história da empresa. 
Recorde-se que a Porcelanosa é 

um dos fabricantes mais importan-
tes do mundo da cerâmica, mobi-
liário de cozinha, equipamento de 
casa de banho e de soluções cons-
trutivas para a arquitetura contem-
porânea, que comercializa os seus 
produtos diretamente, desde o 
cliente particular, que representa 
15% do total da faturação, ao se-
tor profissional, como o construtor 
ou promotor imobiliário. 

O grupo registou uma faturação 
de 900 milhões de euros e prevê 
um crescimento na ordem dos 8% 
para o próximo ano.
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Porcelanosa investe em novo 
“showroom” no Porto e vai abrir 
mais cinco lojas no país

Breve
Vistos Gold 
trouxeram perto 
sete mil milhões 
de euros de 
investimento

Desde que os Vistos Gold 
foram criados, em 2012, 
foram investidos quase 

sete mil milhões de euros (6,54 
mil milhões) no país. A sua 
grande maioria (cerca de 90%) 
no mercado imobiliário. Segundo 
dados avançados pelo Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF), na tutela do MAI, no 
total dos dez anos de vida do 
programa, oficialmente chamado 
de Autorização de Residência 
para Investimento (ARI), foram 
registados 11.180 investidores e 
18.368 familiares beneficiados.

Os investidores foram quase 
50% de chineses, seguidos de 
brasileiros, turcos, sul-africanos e, 
por último, norte-americanos. Mas 
há também vistos concedidos a 
angolanos e russos.

Porém, e apesar destes valores, 
o Primeiro Ministro, António 
Costa, revelou recentemente, à 
margem da Web Summit, que 
está a “reavaliar” o programa.  
Na conferência de imprensa, 
António Costa disse que “todas 
as hipóteses” estão em cima da 
mesa, mas que “neste momento 
já não se justifica mais manter” o 
programa. 

Notícia

Private Luxury duplica o volume de negócios e investe no crescimento

A PLRE tem apresentado um crescimento elevado e 
sustentado, em localizações como Comporta, Troia, 
Herdade da Aroeira, Lisboa e, sobretudo, na linha 
Estoril, Cascais e Sintra

Neste ano, a multinacional espanhola assinala 22 anos 
de atividade no Porto, onde tem instalada aquela que 
é a sua loja “mais consolidada no mercado”, não só 
pela sua antiguidade, mas também pela equipa de que 
dispõe




