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Fiscalidade é vista
como o principal
desafio para
o sector imobiliário
O mercado do imobiliário está otimista quanto à tendência de
crescimento, mas teme mudanças na fiscalidade, que podem ser um
travão e afastar estrangeiros. Critérios ESG também são um desafio.
DOLFO ALEXANDRE REIS
rreis@jornaleconomico.pt

Com a última fase de desconfinamento, Portugal recomeça a voltar a
uma maior normalidade económica
e social e a expectativa dos agentes
do sector do imobiliário é que este
recupere os níveis de atividade, nos
diferentes segmentos.
A dinâmica do mercado travou,
num primeiro momento, com a
pandemia, mas depois acelerou, fechando o ano passado com um investimento total de 2.780 milhões
em imobiliário comercial. Este ano
tem sido de quebra, de acordo com a
37a edição do estudo `Marketbeat
Outono 2021' da consultora
Cushman & Wakefield (C&W),
que aponta um investimento de
1.130 milhões de euros para os primeiros oito meses do ano, o que representa uma descida de 40% face ao
mesmo período de 2020 e de 29%
em relação a 2019. Até ao final do
ano, a consultora estima que se atinja a marca dos dois mil milhões de
euros, o que significaria uma descida de 27% face a 2020, mas ainda assim, o quarto maior resultado em
território nacional.
Em declarações ao Jornal Económico (JE), Paulo Sarmento, Partner
e diretor de Capital Markets da
C&W acredita que em 2022 os investidores vão continuar a ter "elevados níveis de apetite".
Olhando para os desafios que se
avizinham para o sector, o responsável considera que "as principais
ameaças poderão mesmo vir do
próprio Estado e da sua contínua
interferência negativa no imobiliário", dando como exemplos as
alterações à lei das rendas residenciais, a interferência na relação
contatual entre proprietários e lojistas nos conjuntos comerciais, o
agravamento do regime do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
para ativos detidos por determinadas classes de empresas ou o englobamento dos rendimentos prediais no IRS.
O novo ano vai trazer também o
fim do regime dos Vistos Gold nas
áreas metropolitanas de Lisboa e
Porto (ver texto neste especial). De
acordo com os dados do Serviço de

Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o
investimento relacionado com os
Vistos Gold caiu 38% no primeiro
semestre, face ao mesmo período de
2020, para 237,6 milhões de euros.
Ao JE, Miguel Poisson, CEO
Sotheby's Real Estate, defende que
devem "ser mantidos os benefícios
fiscais (incluindo toda a costa portuguesa) para investimento estrangeiro (mantendo os dois regimes existentes: Golden Visa e Regime fiscal
para residentes não-habituais)", sa-
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lientando que para atrair mais investimento para o exterior, "deverá ser
seguida uma política de descriminação positiva, ou seja, em vez que acabar com os Golden Visas no Litoral,
deverá ser dado um incentivo adicional para o investimento no interior, tanto para empresa (redução de
IRC) como para particulares se se fixam no interior (benefícios em sede
de IRS, IMT, IMI e/ou outros)".
O responsável acredita, contudo,
que em 2022, Portugal vai continuar a ver entrar investimento estrangeiro, em particular de França,
mas também com um forte crescimento dos mercados brasileiro e
norte-americano.
Novas políticas
na construção
Outro dos grandes desafios no póspandemia prende-se com os custos
da construção, que segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE)
aumentaram 6,6% em julho, devido
à subida dos preços dos materiais e o
custo de mão de obra, que variaram
8,6% e 3,9%, respetivamente, face a
julho de 2020. Ao JE, José Cardoso
Botelho, CEO da Vanguard Properties, diz esperar que em 2022 os preços e a oferta desçam, "sendo incerta
a magnitude da correção", realçando a urgência de introduzir politicas
que permitam atrair mais mão-deobra, eventualmente de diferentes
países, e um pacote fiscal que atraia
o regresso de nacionais. "É confrangedora a notícia que mais de 400 mil
portugueses solicitaram a residência
no Reino Unido. É crítico o reforço
dos capitais das nossas empresas de
construção para serem capazes de lidar com o acréscimo da procura,
pública e privada", sublinha.
Ouvido pelo JE, Ricardo Sousa,
CEO da Century 21, partilha desta
opinião, acrescentando que todos
estes fatores têm influência "quer as
atividades de reabilitação, quer as de
construção nova, e limitam a rotação de habitações, o que não contribui para o aumento da oferta de
imóveis usados e para uma utilização mais eficiente do parque habitacional português".
ESG e construção nova
como tendências
O confinamento a que a pandemia
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obrigou teve o condão de levar os
portugueses a olhar com mais cuidado para a habitação, seja para
compra ou remodelação. Zonas amplas, varandas maiores, espaços para
escritórios, são, por isso, alguns dos
requisitos para a construção nova,
mas também para remodelações. "Já
não é uma opção, é uma necessidade. E as novas gerações de compradores serão bem mais exigentes
neste capítulo", afirma Miguel Poisson. Por seu turno, Paulo Sarmento,
frisa a importância dos critérios
ESG (acrónimo em inglês para ambiental, social e de governança) na
tomada de decisões tanto de investidores como de ocupantes. "Vai dar
origem a muitas mudanças: inquilinos que não considerarão ocupar
edifícios abaixo de um certo "standard verde", inquilinos que serão
considerados "persona non grata"
em certos edifícios pela própria natureza da sua atividade, etc".

Victor J. Blue /Bloombenj
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Presidente da APEMIP

"Em 2022 vão surgir
oportunidades
no interior do país"

o

Presidente da APEMIP acredita que os grandes grupos continuarão
a investir, apesar do fim dos Vistos Gold em Lisboa e no Porto.
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Portugal atrativo
para investir
Com o retomar da atividade económica, os responsáveis ouvidos
pelo JE confiam que o país continua a ser visto lá fora como atrativo para investir. No entanto, deixam alguns alertas. "Portugal tem
um sério desafio neste domínio.
Existe uma perceção negativa sobre a falta de estabilidade legislativa e fiscal, justiça lenta e excesso de
burocracia, significando isto, morosidade, aumento dos riscos do
investimento e, ainda, incerteza
jurídica", realça José Cardoso Botelho, frisando que o imobiliário e
o turismo serão "bons investimentos de "refúgio".
Miguel Poisson considera que é
preciso não destruir "os avanços
feitos nos atuais benefícios fiscais
que atraem investimento estrangeiro. Se há preocupações de branqueamento de capitais ou outros,

então deverão ser implementadas
mais medidas de fiscalização e não
matar a galinha dos ovos de outro
que têm atraído muito investimento para Portugal".
Também Paulo Sarmento chama a atenção do Estado para deixar
de estar "constantemente a penalizar o setor com mudanças legislativas e fiscais nada conducentes ao
investimento. Temos todas as
condições para manter a nossa
atratividade como destino de investimento e um mercado cada vez
mais rico em participantes, diverso, equilibrado, transparente e líquido".
Por sua vez, Ricardo Sousa, destaca as regiões do Algarve, Madeira, Açores, Alentejo, Douro, como
aquelas que podem tirar maior
partido da recuperação do sector
do turismo, consolidando "a notoriedade e os níveis de procura já
atingidos, nos últimos anos". ■

O mercado do imobiliário mostrou resiliência durante a crise
pandémica e o presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de
Portugal (APEMIP), Paulo Caiado, acredita que a tendência se
manterá no próximo ano, ainda
que existam preocupações, como
o fim das moratórias ou dos Vistos Gold em Lisboa e no Porto.

Quais serão os principais
desafios para as empresas
mediadoras em 2022?
Contra todas as expectativas iniciais sobre o impacto da Covid-19, o sector imobiliário português conseguiu apresentar soluções e o mercado respondeu com
confiança. De realçar que as obras
de construção não pararam e
mesmo na mediação imobiliária,
apesar das quebras no primeiro
confinamento, rapidamente foi
possível assistir a um crescimento. Os preços permaneceram estáveis e também não se assistiu a
uma quebra nas vendas das casas.
Como a banca permanece com incentivos aos empréstimos à aquisição de habitação, a compra de
casa usada também tem continuado ao ritmo anterior à pandemia,
até porque as baixas taxas de juro
têm igualmente contribuído.
Um dos grandes desafios do sector será a resposta do mercado no
final das moratórias. Muito se
tem especulado sobre este tema,
mas acredito que a banca está preparada para dar respostas.
Outro dos desafios diz respeito ao
orçamento do Estado para 2022
(0E2022). Aqui, temos um papel
a desempenhar no sentido de debater a questão da habitação. Assim, defendemos a criação de uma
solução definitiva para o fim do
congelamento das rendas. Já manifestámos a nossa preocupação
sobre o [seu] adiamento nos contratos anteriores a 1990 no
0E2022. Consideramos também
essencial que continuem a ser auferidos apoios relativos ao pagamento de rendas habitacionais e
não habitacionais, nos mesmos
moldes previstos no OE 2021.
O 0E2022 deve prever [investimento] na recuperação do património do Estado, para que, posteriormente possa ser dada especial
atenção à habitação acessível para
os jovens e para os mais desfavorecidos em todo o país, colocando
os imóveis reabilitados a preços
acessíveis. É necessário atrair
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consumidores nas grandes áreas
metropolitanas, assim como nas
zonas mais despovoadas. Por ter
sido um ano atípico, entende-se
ainda que deve ser reforçada a
transferência de verbas a favor do
Instituto da Habitação da Reabilitação Urbana.
Outro desafio para a mediação diz
respeito ao final da concessão de
Vistos Gold nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto e zonas
costeiras, no final deste ano. Em
2022, vão surgir oportunidades
no interior do país. A mediação
imobiliária poderá ter aqui um
papel importante de perceber se o
interior será também uma fonte
de atração de investimento.

Qual o papel que o PRR
poderá desempenhar
no sector imobiliário?
Sabemos que o PRR [Plano de
Recuperação e Resiliência] vai ser
um instrumento financeiro fundamental para ajudar na recuperação do país. Para o sector do
imobiliário, o foco está na implementação de programas direcionados para a habitação acessível,
de forma a criar condições para
garantir habitação digna a todos
os portugueses. Neste sentido, é
importante que exista comunicação entre investimento privado e
público e que os resultados sejam
vantajosos para ambos. Com a
Nova Geração de Políticas de Habitação e o programa da Renda
Acessível têm sido dados alguns
passos. Parte do PRR é para resolver as questões da carência habi-

tacional e alguns programas já estão em curso com a colaboração
com o Instituto de Habitação e
Reabilitação Urbana. Além disso,
outros financiamentos no âmbito
do PRR estão direcionados para a
modernização de um parque edificado e para a dinamização de
edifícios sustentáveis. Outro objetivo do PRR é incentivar à Economia Circular e onde a construção e todo o ciclo imobiliário
pode ser melhorado e transformado. A mediação faz parte deste
ecossistema e como tal temos a
obrigação de participar na recuperação e dinamização do mercado imobiliário.

Portugal vai continuar a ser
país atrativo para investir?
Apesar do final da concessão de
Vistos Gold nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto e zonas
costeiras, no final deste ano,
como já referido, Portugal será
sempre um país atrativo para investir em diferentes tipos de soluções imobiliárias. Não falamos
só em matéria de habitação de
luxo para estrangeiros. Os grandes grupos financeiros, fundos
internacionais continuam a investir em Portugal e vão continuar. Em todos os segmentos do
mercado, os preços são mais baixos do que na maioria dos países
de Europa e dos outros destinos
internacionais. O nosso país é um
destino muito atrativo para investir. E se a procura estava a aumentar antes da pandemia, continuará no futuro. ■
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POLÍTICA

Nuno Melo
tenta fazer o pleno
entre os críticos
da liderança
do CDS-PP

Nuno Melo
Eurodeputado

ENTREVISTA

| Diretor Filipe Alves | Subdiretores André Cabrita-Mendes, Leonardo Ralha, Lígia Simões e Nuno Vinha
| Diretor de Arte Mário Malhão | Preço €3,20 (continente) | Semanário, sai às sextas-feiras

“Temos de
pensar se este
modelo de
discussão do
OE é racional”

Rui Nuno Baleiras, coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), alerta para dificuldades provocadas
pelo modo como Governo e Parlamento interagem para produzir o Orçamento. Pede ainda “transparência”
e “colaboração” do Ministério das Finanças. E questiona ainda a utilidade do Decreto Lei de Execução Orçamental. ■ P4

Englobamento de mais-valias
de curto prazo avança
no último escalão de IRS

Nuno Melo avança com uma candidatura que precisará de federar
os descontentes com Francisco
Rodrigues dos Santos e fazer ganhos na ‘coligação’ que elegeu em
2020. ■ P12
ENTREVISTA

“A Europa acabou
por perceber
que a despesa
pública protege
as pessoas”■ P16

Ségolène Royal
Ex-ministra do Ambiente de França

BANCA

Fitch antevê BCP
com lucros
no terceiro trimestre
apesar das provisões
na Polónia
As provisões devido à litigância na
Polónia voltam a ensombrar os resultados do banco. Em declarações
ao JE, a Fitch mostra-se otimista e
diz que a situação não compromete a estratégia do banco. ■ P26

Medida consta de versão preliminar do OE22 e visa englobar no IRS as mais-valias com ações e outros títulos mobiliários
até um ano com taxas superiores a 50% acima dos 80.882 euros de rendimento coletável do último escalão. Governo quer
ainda alargar regime de residentes não habituais a nómadas digitais. Mexidas no IRS custam entre 150 e 200 milhões. ■ P6

António Mendonça quer Ordem
“interventiva e influente”
Candidatura liderada por António Mendonça à Ordem dos Economistas assume-se como
“da base para o topo” e de “rutura” face à linha seguida pelo atual bastonário. Lista não
tem natureza partidária e inclui pessoas de todo os quadrantes, garante o candidato. ■ P10

Rentabilidade e dívida são grandes desafios
do novo presidente da Teixeira Duarte
Manuel Maria Teixeira Duarte vai ser escolhido hoje como novo presidente do Conselho de Administração da construtora.
Tem muitos desafios pela frente: escolha criteriosa de obras estratégicas, novos mercados e redução da dívida. ■ P20
PUB

IMPOSTOS

Comissão Europeia
quer facilitar resolução
de litígios fiscais
e lança plano de ação ■ P8

IMOBILIÁRIO

Fiscalidade é
o principal risco
para o otimismo
do sector ■ Especial

CONTRATOS PÚBLICOS

Presidente do TdC
promete atenção especial
no controlo financeiro
do PRR ■ P14

MONTEPIO

Dúvidas sobre membros
das listas do Montepio
fazem derrapar aprovação
da ASF ■ P24
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