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Desafios à atividade não são novidade para a promoção imobiliária, mas 

é a primeira vez que os custos de construção são apontados pelos pro-

motores imobiliários como principal desafio atual do seu negócio. É o que 

demonstra o Portuguese Investment Property Survey (PIPS), inquérito de 

sentimento e expetativas realizado pela Confidencial Imobiliário junto de 

um painel dos mais representativos promotores e investidores imobiliários, 

em associação com a APPII. 

Challenges to the activity are not new to real estate development, but it is the 

first time that construction costs are pointed out by real estate developers 

as the main current challenge for their business. This is demonstrated by the 

Portuguese Investment Property Survey (PIPS), a survey of sentiment and 

expectations conducted by Confidencial Imobiliário with a panel of the most 

representative developers and real estate investors, in association with APPII. 

CUSTOS DE CONSTRUÇÃO SÃO 
HOJE O PRINCIPAL OBSTÁCULO 
DA PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA 
Estes custos subiram 18,3% no 1º trimestre deste ano, face a igual trimestre de 2021, e quase 
29% face ao 1º trimestre de 2020, de acordo com o Portuguese Investment Property Survey. 

CONSTRUCTION COSTS ARE 
NOW THE MAIN OBSTACLE FOR 
REAL ESTATE DEVELOPMENT 
These costs rose 18.3% during the first quarter of this year, when compared to 
the same quarter of 2021, and almost 29% when compared to the first quarter 
of 2020, according to the Portuguese Investment Property Survey. 
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Nos últimos anos, o principal obstáculo apontado pelos profissionais era 

a burocracia ou o tempo de licenciamento, mas hoje, depois da pande-

mia e com uma nova guerra na Europa, «vivemos um momento único no 

ecossistema da construção e do imobiliário e é preciso agir», afirma Hugo 

Santos Ferreira, Presidente da APPII, que acrescenta «a única forma de 

compensar esta subida é descer os custos de contexto, nomeadamente 

através da carga fiscal sobre os imóveis». 

No 1º trimestre deste ano, os custos de construção aumentaram 18,3% em 

termos homólogos, segundo os inquiridos, e 28,9% face ao 1º trimestre de 

2020, o último “pré-Covid”. O ritmo de subida dos custos duplicou no último 

ano, passando de uma variação de 9% em 2021 para 18% em 2022. 

61% dos promotores afirmam que o aumento dos custos decorre do au-

mento dos preços dos materiais de construção, e 71% já reviu os custos das 

empreitadas contratadas. 

Logo a seguir aos custos de construção, os principais desafios à atividade 

apontados pelos promotores são o clima económico, e a elevada fiscalidade. 

A falta de procura continua a ser a menor das preocupações dos profissionais. 

Índice de Sentimento em patamar mais elevado desde 2020 

No que diz respeito à atividade da promoção nos primeiros meses do ano, 

o Índice de Sentimento situou-se em +43 pontos, o patamar mais elevado

desde que o inquérito é feito (2020). Contribuiu para este resultado a evolu-

ção dos preços, cujo indicador se fixou em +57 pontos, mais 11 pontos que

no trimestre anterior, uma variação que compensou a perda de 5 pontos

observada no indicador de sentimento quanto ao número de vendas, que

se fixou em +30 pontos – indicador que tem vindo a baixar desde o 3º tri-

mestre do ano passado.

In recent years, the main obstacle pointed out by professionals was bureau-

cracy or licensing delays, but now, after the pandemic and with a new war 

in Europe, “we live in a unique moment within the ecosystem of construction 

and real estate and we need to act”, said Hugo Santos Ferreira, President of 

APPII, who added “the only way to compensate for this increase is to lower 

context costs, in particular through the tax burden on real estate’. 

During the first quarter of this year, construction costs increased by 18.3% 

year-on-year, according to respondents, and 28.9% compared to q1 2020, 

the last “pre-Covid”. The pace of rising costs has doubled in the last year, 

from a 9% in 2021 to 18% in 2022. 

61% of developers say that the increase in costs stems from the increase in 

prices of construction materials, and 71% have already reviewed the costs 

of contracted works. 

Following construction costs, the main challenges to the activity pointed out 

by the developers are the economic climate, and high taxation. The lack of 

demand remains the least of the professionals’ concerns. 

Sentiment index at highest level since 2020 

With regard to the real estate development activity during the first months 

of the year, the Sentiment Index stood at +43 points, the highest level since 

the survey has been carried out (2020). This result contributed to the prices’ 

increase, whose indicator was +57 points, 11 points more than in the previous 

quarter, a variation that compensated for the loss of 5 points observed in the 

sentiment indicator in terms of the number of sales, which was set at +30 

points – an indicator which has been down since the third quarter of last year. 
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Preços da habitação vão subir

Consequentemente, predomina entre os inquiridos (93%) a ideia de aumentar 

os preços de venda da habitação devido a estes aumentos, prevendo-se 

assim que a promoção para a classe média seja a mais penalizada. 

Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, destaca que «grande 

parte dos promotores teve já de rever os contratos de empreitada, subindo 

os custos. Em paralelo, consideram quase inevitável repercutir esse aumento 

nos preços finais de venda, pondo mais pressão em especial na oferta para a 

classe media». Considera por isso que «este pode ser um momento de viragem 

num ciclo que se vinha verificando de expansão da promoção imobiliária para 

mercados mais baratos e orientados para esse tipo de procura». 

Promotores esperam quebra no número de vendas 

Segundo o PIPS, o mercado da promoção imobiliária arrancou este ano de 

forma muito positiva, mas as expetativas dos operadores para os próximos 

3 meses (2º trimestre de 2022) mostraram-se menos otimistas, nomeada-

mente devido à antecipação de uma quebra no número de vendas, com o 

indicador de expetativas em -17 pontos. Pelo contrário, as perspetivas estão 

positivas quanto aos preços, nos +40 pontos, alinhando com a tendência 

dos últimos três trimestres. 

Menos projetos em pipeline, e menos reabilitação 

As expetativas mais contidas quanto às vendas e o aumento dos custos 

levam a uma redução do número de projetos imobiliários em pipeline. Só 

52% dos inquiridos indicou ter novos projetos em lançamento, menos 10 

pontos que no trimestre anterior. E 65% ponderam adiar o lançamento dos 

projetos em pipeline. 

A reabilitação urbana ressentiu-se mais que a construção nova, com a quota 

na carteira de novos projetos a descer para apenas 10% do total, perda que 

se regista desde 2020. 

Neste trimestre, menos promotores procuraram terrenos para construir. 

No final de 2021, 61% estavam nessa situação, e agora apenas 56%. Esta 

tendência está cada vez menos centrada em Lisboa e mais nas periferias, 

com os concelhos limítrofes da capital a concentrar, pela primeira vez, 50% 

das intenções de investimento na região. 

House prices will rise

Consequently, the idea of increasing house sales prices is predominant 

amongst respondents (93%) due to these increases, and real estate devel-

opment for the middle class is expected to be the most penalised. 

 Ricardo Guimarães, director of Confidencial Imobiliário, points out that “most 

developers have already had to review their construction contracts, raising the 

costs. At the same time, they consider it almost inevitable to pass on this increase 

to the final sales prices, putting more pressure on middle class demand”. He 

therefore considers that “this may be a turning point in a cycle that has been 

in place from the expansion of real estate promotion to cheaper markets and 

oriented towards this type of demand”. 

Developers expect drop in number of sales

According to PIPS, the real estate development market started this year very 

positively, but operators’ expectations for the next 3 months (Q2 2022) were 

less optimistic, notably due to the anticipation of a drop in sales numbers, 

with the expectation indicator at -17 points. On the other hand, the outlook 

is positive for prices, at +40 points, aligning with the trend of the last three 

quarters. 

Fewer projects on the pipeline, and fewer renewal 

The more restrained expectations for sales and increased costs lead to a 

reduction in the number of real estate projects on the pipeline. Only 52% of 

respondents indicated that they had new projects to be launched, 10 points 

lower than in the previous quarter. And 65% consider postponing the launch 

of pipeline projects. 

Urban renewal suffered more than new construction, with its share of the 

entire portfolio dropping to only 10%, a loss that has been present since 2020. 

This quarter, fewer developers searched for land to build. By the end of 2021, 

61% were in this situation, and now only 56%. This trend is less focused on 

Lisbon and more on the suburbs, with the municipalities bordering the capital 

concentrating, for the first time, 50% of investment intentions in the region. 
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2022 – um ano de crescimento 

2022 será um ano de crescimento, de vendas em unidades e 

em valor absoluto, essencialmente devido ao aparecimento e 

reforço de interesse por parte de clientes nacionais e interna-

cionais. Curiosamente, o aumento da inflação terá contribuído 

para o reforço do interesse no setor imobiliário, assim como 

para o encurtamento do processo de decisão e conclusão da 

venda. Estando nós essencialmente dedicados aos segmen-

tos premium e de luxo, o impacto nos preços da construção 

é substancialmente inferior comparativamente com outras 

empresas do setor. Contudo, continua a ser um problema os 

prazos nos licenciamentos e a imprevisibilidade da apreciação 

técnica-jurídica, variando consoante a edilidade - por este 

motivo e de forma geral, a oferta continua consideravelmente 

abaixo da procura, provocando um aumento dos preços.

Habitação – Políticas públicas precisam-se 

O mercado imobiliário encontra-se debaixo de grande pressão.

Demora nos licenciamentos, excesso de burocracia, aumento 

generalizado dos custos de construção, escassez de materiais, 

inflação e aumento das taxas de juro têm arrastado o setor para 

um regular aumento dos preços, comprometendo o acesso 

das pessoas à habitação.

Importa esclarecer os portugueses de que, afinal, e como 

se comprova agora, não foi o Golden Visa, que aportou uma 

liquidez para o mercado incalculável e imprescindível, nem o 

alojamento local que, juntos, fizeram encarecer a habitação. 

O populismo político sai, agora, pessimamente na fotografia. 

Nesta conjuntura, apenas políticas públicas de emergência 

poderão minorar os efeitos do comportamento do mercado. 

Entre todas, talvez o IVA a 6% para a construção nova para a 

classe média seja a mais premente.

2022 – a year of growth 

2022 will be a year of growth, both in unit sales and absolute 

value, essentially due to the greater interest shown from national 

and international clients. Curiously, the rise in inflation has helped 

increase interest in the real estate sector, as well as shortening 

the decision-making process and conclusion of deals. Because 

we focus primarily on the premium and luxury segments, we 

feel the impact on construction prices substantially less than 

other companies in the sector. However, licensing deadlines 

and the unpredictability of technical-legal assessment, which 

varies from one municipality to another, remains a problem. For 

this reason and in general, supply continues to fall considerably 

short of demand, leading to a rise in prices.

Housing – Public policies are needed 

The property market is under great pressure.

Licensing delays, excessive red tape, a widespread increase in 

construction costs, lack of materials, inflation and rising interest 

rates, have dragged the sector to a steady increase in prices, 

compromising people’s access to housing.

It is important for the Portuguese to realise that, in the end, it was 

not the Golden Visa - which brought invaluable and essential 

liquidity to the market - nor short term rental that, together, made 

housing more expensive. And this has made political populism 

look very bad. 

In this scenario, only emergency public policies will be able to 

mitigate the effects of market behaviour. Of all these, a 6% VAT 

rate for new build housing for the middle class is probably the 

most urgent.
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Um verão de muitas incertezas 

Os tempos são de grandes incertezas. O setor imobiliário tem 

provado grande resiliência e uma vez mais está a mostrar o 

seu valor de refúgio para os investidores.

Inflação, aumento de preços dos materiais de construção, 

escassez de mão de obra e duração da guerra são fatores 

de enorme instabilidade e é impossível prever a extensão e 

consequências dos mesmos.

Apesar deste contexto o imobiliário nacional continua a ter 

uma enorme procura, tanto a nível de clientes portugueses e 

estrangeiros, quer por parte de investidores. 

A única forma de controlar a subida de preços para os compra-

dores- e não esquecendo a prioridade do governo e do País 

de proporcionar arrendamentos e preços de venda acessíveis 

aos jovens e classe média- é a introdução urgente de altera-

ções profundas na fiscalidade do imobiliário, começando pela 

anulação da dupla tributação e pela aplicação da taxa de IVA 

a 6% para a construção nova.

A summer of many uncertainties 

These are times of great uncertainty. The property sector has 

shown tremendous resilience and is once again proving its value 

as a haven for investors.

Inflation, rising material and construction costs, lack of labour 

and the duration of the war, are factors that generate enor-

mous instability, and it is impossible to predict their extent and 

consequences.

Despite this scenario, Portuguese real estate continues to re-

ceive great demand, both from domestic and foreign clients, 

and from investors. 

The only way to control rising prices for buyers – and without 

forgetting the Government and country’s priority to provide af-

fordable rents and prices for young consumers and the middle 

class – is to urgently introduce profound changes in real estate 

taxation, starting with the elimination of double taxation and 

assigning a VAT rate of 6% to new construction.
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Um período de grandes incertezas 

Vivemos um período de grandes incertezas, que provocam a 

nível local grandes constrangimentos, obrigando a medidas 

drásticas que urge serem tomadas. 

O aumento do custo das matérias-primas, da mão de obra, 

da energia, a sustentabilidade e a economia circular, são hoje 

temas que põem em causa a sustentabilidade dos promotores. 

O modelo atual de mais e mau Estado não permite baixar a 

carga administrativa, flexibilizar licenciamentos e encurtar pra-

zos, que tanto oneram o preço do imobiliário. O peso do estado 

na economia não permite uma drástica alteração do sistema 

fiscal e a necessária redução de impostos, que estrangula a 

capacidade de investimento e de aumentar salários.

A política de ordenamento do território não permite mais in-

vestimento, que permita colocar mais produto no mercado; a 

legislação obsoleta, RGEU, RJUE, não permite aligeirar pro-

cessos e avançar para uma economia mais circular, que baixe 

a pegada ecológica e o custo ambiental futuro. 

Urge uma viragem de 180º nas políticas governamentais e 

no mindset do país, para não acabarmos ainda mais pobres. 

O Estado, leia-se, os políticos, exige HABITAÇÃO ACESSÍVEL, 

mas está a “anos luz” de criar aos promotores as condições 

para que isso seja possível.

A period of great uncertainty 

We are living in highly uncertain times, which cause major con-

straints on a local level, requiring drastic measures that urgently 

need to be taken. 

Today, the rising costs of raw materials, labour, energy, sustaina-

bility and the circular economy, are issues that compromise the 

viability of developers. 

The current model of more - and negative - State intervention, 

prevents a lower administrative burden, as well as faster and 

more flexible licensing, and this seriously aggravates property 

prices. The State’s weight on the economy does not allow a 

drastic change in the tax system and the necessary tax reduc-

tion, thereby strangling the ability to invest and increase wages.

The land-use planning policy does not allow for more invest-

ment that would place more product on the market; obsolete 

legislation, RGEU (Urban Building Regulation), RJUE (Legal 

Regime of Urbanisation and Construction), do not allow pro-

cesses to be streamlined and move towards a more circular 

economy that would lower the ecological footprint and future 

environmental cost. 

A 180º turnaround in government policies and the country’s 

mindset is urgently needed, so that we don’t end up even poorer. 

The State, i.e. politicians, demands AFFORDABLE HOUSING, but 

it is “light years” away from creating conditions for developers 

to make this possible.


