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INFLAÇÃO IMPACTA NOVA OFERTA 
DE HABITAÇÃO, E PUXA PELA 
CRIATIVIDADE DOS PROMOTORES 
Já se sentem os impactos do atual contexto económico na produção de habitação 
em Portugal. A inflação generalizada e a maior incerteza aumentam os riscos, 
comprimem margens, e dificultam o acesso das famílias à habitação. Sobretudo, 
obriga os players do setor a encontrar alternativas para ultrapassar esta fase. 

É esta uma das principais linhas que se retiram do fórum de 

opinião conduzido pela VI junto de vários profissionais do 

mercado, que procurou perceber que real impacto está a ter 

a conjuntura inflacionista nos projetos de habitação, e como 

estão os promotores a lidar com ela. Já sentem os efeitos da 

inflação na sua atividade e no setor em geral, e confirmam 

que alguns projetos ou decisões de compra se podem atrasar, 

aumentando os riscos da promoção imobiliária. 

As soluções podem passar pela renegociação de contratos 

das empreitadas, por aumentar o stock de material, até agora 

pouco comum, pela otimização de custos, e pela adoção 

de novos modelos construtivos, mais industrializados ou 

modulares. Os promotores não deixam de alertar para o 

impacto positivo que uma redução do IVA da construção 

nova ou a agilização dos processos de licenciamento teriam 

neste equilíbrio delicado. 

Certo é que, hoje, é mais difícil construir casas para as 

famílias portuguesas, e a forte procura por habitação não 

se desvanece com a inflação, continuando a pressionar os 

preços em alta. 
Fotografia por Nate Watson, Unsplash
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Dada a conjuntura atual, os contratos que 

a Norfin tem feito até agora têm sido estru-

turados de forma a que incluam milestones 

para o promotor, que correspondem depois 

a milestones para o comprador. Ou seja, es-

truturamos reforços de sinal em função de 

fases concretas da obra para poder dar essa 

confiança adicional aos compradores. 

Acreditamos que os próximos meses serão 

decisivos, tendo em conta o anúncio de uma 

inflação próxima dos 11%, algo que certamente 

nunca aconteceu nas duas últimas décadas, 

por isso não existe um padrão de resposta. 

Haverá, sim, no investimento, nomeadamente 

nos casos de quem recorre a financiamento, 

porque as taxas de juro serão diferentes, mas 

a procura é imensa, e o que sabemos é que o 

produto terá de se adaptar a estas alterações. 

Os preços terão de baixar, e temos uma ideia 

de como poderemos fazer isso. Teremos de 

nos adaptar, pois o comprador tem de ter 

segurança no seu investimento, e do lado 

da promoção, teremos de encontrar formas 

de fazer e vender mais barato, pois todos 

sabemos que não é sustentável manter o 

atual nível de preços. Alguma coisa terá de 

mudar, e acho que vai partir da criatividade 

do promotor, da flexibilidade dos bancos e da 

capacidade dos compradores de perceber 

que o produto tem de ser um pouco dife-

rente. Todos têm de ceder, e estamos todos 

muito expectantes relativamente ao que vai 

acontecer, sabendo que a inflação também 

vai ter influência numa série de outras áreas, 

da energia à alimentação. 

A inflação gera oportunidades e desafios vá-

rios. Oportunidades, porque justamente com 

receio do aumento dos preços das unidades 

residenciais em construção ou construídas, os 

clientes optam por decidir investir num mais 

curto espaço de tempo justamente para con-

verter dinheiro num produto que acreditam e, 

inteligentemente, garantir o seu capital. Neste 

sentido, temos assistido nos últimos seis meses, 

de facto, a uma redução do tempo que medeia 

a manifestação de interesse e o fecho da venda.  

Desafios, ao nível do aumento do custo do 

desenvolvimento de cada empreendimento 

que nalguns casos pode colocar em risco a 

viabilidade económica e financeira de um pro-

jeto, especialmente, se direcionado para os 

segmentos médios, por natureza, com menor 

elasticidade no preço.  

A superação das adversidades, dependendo do 

projeto em causa, poderá lograr-se (i) através de 

ajuste nos preços de venda ab-initio ou durante 

a fase de vendas, (ii) requerer o adiamento do 

arranque das obras e das vendas até que a si-

tuação se clarifique ou se melhor perceba o con-

texto presente e futuro ou ainda (iii) a introdução 

de contratos de promessa com preço revisível 

em função de algum indexante (por exemplo, 

publicado pelo INE) de modo a garantir, ou pelo 

menos facilitar, a sustentabilidade dos projetos. 

Esta última solução, embora ainda pouco utiliza-

da, tenderá a aumentar no curto-prazo.  

Mais do que nunca, num contexto de guerra 

e de inflação, o problema da rapidez e trans-

parência do licenciamento nunca foi tão im-

portante resolver-se nas principais edilidades 

nacionais; caso contrário, iremos manter uma 

enorme insuficiência de resposta à procura e, 

consequentemente, aumentos nos preços de 

venda em prejuízo dos portugueses.  

José Cardoso 
Botelho 

VANGUARD 
PROPERTIES 
CEO 

Henrique 
Rodrigues Silva 

NORFIN 
COO 
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A inflação tem um impacto relevante no desenvolvimento de 

projetos imobiliários, por afetar os vários intervenientes que 

integram a cadeia de valor: empresas de construção, proje-

tistas, consultores legais, comerciais, marketing, etc. O maior 

impacto foi sentido no final de 2021 e na 1ª metade de 2022. 

Temos atualmente a perceção de que a inflação estará a 

abrandar, embora ainda esteja a um nível elevado – para 

tal, basta ver a tendência decrescente dos preços do com-

bustível, aço e de outras matérias-primas. Para reduzir o 

impacto no preço do cliente final, foi necessário revermos 

algumas soluções técnicas e termos uma abordagem mais 

racional em relação ao processo construtivo. 

A relação com os diversos intervenientes nos projetos, 

torna-se cada vez mais uma relação de parceria de forma 

a encontrar soluções que vão ao encontro do interesse de 

todos. As parcerias requerem confiança entre as partes e 

ficamos satisfeitos por ter conseguido identificar os nossos 

parceiros de confiança. 

Realçamos também que o imobiliário é um ótimo produto 

de investimento num contexto inflacionista, dado que o 

preço de venda é também devidamente atualizado, assim 

como o rendimento locativo - embora o governo pretenda 

limitar a atualização das rendas. De qualquer forma, o va-

lor do imobiliário acompanha a atualização monetária, ao 

contrário de outros produtos de investimento, constituin-

do assim uma excelente alternativa de investimento num 

contexto de inflação.

Aniceto Viegas 

AVENUE
CEO 

A inflação vai influenciar os valores finais de venda. Todos os 

setores da economia são afetados, nomeadamente a pro-

moção imobiliária, e o aumento gradual dos custos gerados 

pela pandemia gerou uma subida considerável nos custos 

de construção, que a guerra veio acentuar.

O constrangimento verificado originou, para além do 

aumento dos preços, o atraso de projetos em constru-

ção, bem como o desenvolvimento de novos, o que irá 

aumentar o desequilíbrio entre a elevada procura e a 

fraca oferta que não consegue ir ao encontro dessas 

necessidades. Este desequilíbrio vai suportar a contínua 

subida dos preços de venda. E, se em alguns casos, os 

aumentos podem ser absorvidos pelo mercado, como 

o segmento alto/investimento, noutros, como a classe

média, não, e este é um enorme motivo de preocupação 

geral. O segmento alto tem elevado capital disponível

e pouca dependência do financiamento, mas o mesmo

não acontece com a classe média. A subida das taxas

de juro e dos custos de construção vão manter o au-

mento dos preços, e a capacidade de absorção destes

aumentos é muito limitada.

Os promotores querem fazer casas a preços acessíveis, 

mas não vão conseguir, a menos que o Governo entenda 

esta como uma prioridade, e liberte parte da enorme car-

ga fiscal de 40% face ao custo final das habitações. Não é 

admissível que o IVA sobre os custos de construção seja 

de 23%, e não dedutível.

A Habitat Invest tem trabalhado ao nível dos empreiteiros/

custos de construção e da estratégia comercial do produto. 

A escolha do empreiteiro, trabalho em regime de “open 

book”, ou definir preços máximos garantidos fazem parte 

de um processo colaborativo e de confiança recíproco. 

Nos empreendimentos de maior dimensão, a estratégia 

passa por fracionar as vendas para que comercialização e 

obra sejam realizadas de forma parcelada. E nos projetos 

a preços mais acessíveis, tentamos adequar as áreas dos 

apartamentos à capacidade financeira das famílias.

Tem sido um enorme desafio. Todo este esforço corre o risco 

de fracassar se o Governo não reagir muito rapidamente, e 

se as Câmaras Municipais não agilizarem os licenciamentos. 

Haja esperança!

Luís Corrêa  
de Barros 

HABITAT INVEST
CEO/Partner 
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A nossa dimensão e vontade no estabeleci-

mento de relações de longo prazo com os 

nossos parceiros de negócio como projetistas, 

construtores e fornecedores permitem-nos 

desenvolver os projetos de forma estável, que 

de alguma forma mitigam pressões conjunturais 

como alguns desafios de contexto/estrutu-

rais que temos vivido recentemente, como 

o aumento do preço das matérias-primas e

défices expressivos de mão-de-obra. Tal como

acontece com outras promotoras imobiliárias.

No entanto, temos conseguido contornar esta 

situação e implementar com sucesso a nossa 

estratégia de oferecer produtos residenciais de 

excelência e que se adaptem à realidade eco-

nómica e financeira das famílias portuguesas 

dos vários segmentos em que atuamos, com 

especial foco na oferta crescentemente dirigida 

ao segmento médio.

Atendendo aos desafios geopolíticos atuais, 

defendemos sempre o maior rigor na escolha 

de projetos, no controlo de especificações e 

custos e na definição do produto de forma a 

oferecer um melhor valor em cada segmento. 

Como exemplo concreto, recentemente in-

ternalizamos uma equipa de arquitetura para 

promover a otimização da capacidade de res-

posta e da qualidade e consistência do produto.

Recorremos também aos nossos parceiros, 

que se regem igualmente pelos nossos pa-

drões de exigência e ambição, entre eles em-

preiteiros e equipas de construção com quem 

trabalhamos soluções técnicas e antecipamos 

necessidades em termos de materiais e recur-

sos técnicos e humanos. 

A confiança e relação que criamos com as pes-

soas que trabalham connosco dá-nos maior 

segurança e permitem-nos responder de forma 

mais assertiva aos obstáculos que o setor nos 

coloca diariamente.

Gonçalo Cadete

SOLYD PROPERTY 
DEVELOPERS 
Managing Partner 

O mercado imobiliário em Portugal tem-se 

mostrado muito resiliente nestes últimos anos, 

apesar de a pandemia e da guerra terem tido 

um enorme impacto na atividade económica 

nacional e mundial. A falta de abastecimento de 

matérias-primas causou uma falha nas cadeias 

de produção (e.g. materiais de construção), e 

também de energia, (e.g. petróleo, eletricida-

de e gás natural) o que levou a uma falha nas 

cadeias de produção. 

A dificuldade em construir habitação nova a 

preços acessíveis, devido ao aumento dos cus-

tos de construção, atrasos nos licenciamentos, 

excessiva carga fiscal, escassez de matérias-pri-

mas e de mão de obra qualificada, bem como 

o aumento de procura face à oferta reduzida,

explicam a tendência global de crescimento

dos preços das casas.

Perante estas adversidades e para manter os 

preços competitivos, a JPS Group, enquanto 

promotora direcionada sobretudo para o mer-

cado português, acaba por fazer um enorme 

esforço, para que este impacto não seja total-

mente suportado pelo comprador final, e uma 

das formas de o fazer, como tem construtora 

própria, é comprar os materiais em escala e 

com antecedência, para conseguir minimizar 

o impacto da subida de preços.

Apesar desta conjuntura, o mercado residencial 

continua a crescer e a ser bastante atrativo, tanto 

para compra como para investimento. 

João Sousa 

JPS GROUP
CEO
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A inflação está claramente a onerar os projetos. 

Como há muito pouca oferta, o preço das casas 

naturalmente que aumentou. Vemos alguns lan-

çamentos rapidamente vendidos com valores 

mais altos do que pensávamos ser possível. 

A Nexity não parou nenhum projeto, estamos 

a preparar os próximos lançamentos. Temos 

conhecimento de alguns projetos em stand-by, 

é normal que as pessoas pensem um pouco 

sobre qual será o impacto da conjuntura e a 

que preço vão colocar no mercado. Mas de 

forma geral, como a oferta é tão escassa para 

a procura que há, nomeadamente no mercado 

português (compradores e investidores portu-

gueses), que de facto vemos os lançamentos 

ser vendidos com grande sucesso. Com o li-

cenciamento demorado e com a falta de oferta 

que há, os preços continuarão a subir. 

As novas gerações também têm de sair de casa 

dos pais, e o mercado de arrendamento tem 

de começar a funcionar. O Estado e as câmaras 

têm de fazer as coisas de outra maneira. Conti-

nuam a querer ser os próprios a fazer, e não têm 

capacidade ou know-how. O processo burocrá-

tico também é muito mais demorado, e leva à 

perda de oportunidades. Deviam disponibilizar 

rapidamente terrenos para arrendamento aces-

sível, com regras simples, e tetos definidos. Os 

programas de renda acessível atuais são muito 

complexos, com risco político muito grande, e 

é melhor simplificar, colocar regras mais claras, 

e atuar se não forem cumpridas. 

O enquadramento financeiro para fazermos 

habitação acessível é hoje menos bom, com o 

aumento das taxas de juro. Felizmente, no Mun-

do inteiro continua a haver muito investimento 

neste segmento residencial, mas é uma pena 

não estarmos a aproveitar para resolvermos 

este grave problema do mercado. 

Fernando Vasco 
Costa  

NEXITY
Diretor geral 

Portugal

A inflação já é uma realidade. Os materiais 

têm tido uma grande oscilação, mas tendem 

a estabilizar, fora de preços muito altos que 

já vimos, e alguns estão já a baixar. É abso-

lutamente claro que, se nada fizermos e se 

usarmos os mesmos métodos construtivos, 

vamos ter custos inflacionados. Para minimizar 

isso, estamos a procurar ser mais criativos 

e inovadores, com off-site management, por 

exemplo. É uma tendência inevitável. Estamos 

a tentar colmatar o aumento dos materiais 

substituindo por outras soluções, com o menor 

tempo de estaleiro em obra possível. 

As taxas de juro vão subir, e os compradores, 

que são apoiados em crédito, terão prestações 

mais altas. Procuramos fazer acordos com al-

gumas entidades financeiras, para que clientes 

com bons perfis de risco consigam valores de 

financiamento até aos 80% do valor do imóvel, 

mantemos diálogo com os bancos no sentido 

de facilitar estes níveis de cobertura, para baixar 

um pouco a prestação mensal. 

As pequenas estruturas empresariais, com 

pouco capital, não têm condições para so-

breviver num mercado mais difícil e competi-

tivo, com custos tão elevados. Quem não tiver 

músculo financeiro e bases técnicas e sólidas, 

ficará comprometido. 

Carlos 
Vasconcellos 

ALBATROSS-
QUANTICO
Founding Partner
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A Inflação está em máximos históricos, com impacto direto 

em todos os setores da economia e tangível no dia-a-dia 

de todos os portugueses. Na construção, desde fevereiro 

de 2021, temos vindo a assistir a uma valorização das ma-

térias-primas, com aumentos históricos.

Com a pandemia, o mundo parou. A China, principal forne-

cedor da Europa, bloqueou as exportações, que foram ainda 

mais afetadas durante o período de bloqueio do Canal de 

Suez. A agravar, o conflito na Ucrânia, que associado a uma 

já crónica dificuldade e escassez de recursos humanos, con-

tribui significativamente para a escalada nos custos de mão 

de obra e para o aumento nos preços dos bens e serviços.

No mercado habitacional, o desfasamento entre a pressão 

da procura e a escassez da oferta tem fomentado o agra-

vamento da situação que, associada à desvalorização do 

Euro e a um expectável aumento de procura por parte dos 

investidores internacionais, afetará o mercado residencial. 

Isto contribui de forma expressiva, para um agravar da 

pressão sobre os preços.

Os impactos da inflação estão a reduzir margens, a colocar 

um maior risco nas operações, obrigando a retirar do pipeline 

projetos que acarretam um maior risco, deixando na “gaveta” 

algumas das soluções habitacionais que poderiam permitir 

aumentar os níveis de oferta.

Assim, no mercado residencial, é expectável que o valor 

do m² siga a sua trajetória de valorização, não sendo de 

esperar, no imediato, um abrandamento. Já nos terrenos, 

particularmente com as revisões dos PDM’s que estão em 

curso, é provável assistirmos, a médio prazo, a uma corre-

ção dos seus valores, em baixa. Este facto permitirá mitigar 

esta “inflação”, amortizando também a valorização, anormal, 

que estes sofreram nos últimos anos e que contribuíram, 

igualmente, para a escalada de preços.

Filipe Santos

CASTRO GROUP
CBDO 

De uma forma muito óbvia, a inflação está a ter um claro 

impacto no custo da construção de habitação. 

Como se resolve a inflação? Podemos fazer planos de con-

tingência, não só para a inflação, mas para outros contextos 

que possam acontecer. E nós Krest fazemos isso. Caso 

contrário, as construções podem parar. 

Paralelamente, os investidores estarão ainda mais interes-

sados em investir (comprar), devido à inflação, porque isso 

terá impacto nas rendas que poderão vir a receber. 

Claude Kandiyoti 

KREST 
CEO

No que toca ao consumo, e com a subida dos preços dos 

vários produtos, a inflação vai fazer com que as pessoas 

pensem duas vezes na hora de comprar uma casa. 

Resta saber também que impacto terá a inflação nas taxas 

de juro. Além disso, penso que se os bancos decidirem 

subir o spread acima de um certo nível, isso pode matar o 

mercado, o que ainda não acontece. 
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A inflação é sem dúvida um dos maiores desafios que o 

negócio da promoção imobiliária atravessa atualmente, mais 

ainda se a isso adicionarmos o problema da falta de mão 

de obra do setor e o aumento das taxas de juro.

De repente fomos confrontados com os empreiteiros a 

solicitar reequilíbrios financeiros e informarem não terem 

condições para honrar os compromissos assumidos nos 

contratos assinados anteriormente, isto é tanto mais gravoso 

nos projetos que têm promessas de venda feitas onde se 

coloca em causa o risco reputacional do promotor caso 

optasse por denunciar os contratos assinados.

O impacto de tal situação tem efeitos e é tratado diferen-

temente consoante o estado/fase do projeto, nos projetos 

em fase adiantada da construção esse efeito far-se-á sentir 

sem dúvida no preço final do produto imobiliário e dificil-

mente se conseguirá mitigar o risco de mercado já que em 

simultâneo o aumento das taxas de juro irá ter o efeito de 

diminuição do volume de vendas.  Os projetos nesta situa-

ção terão sempre de passar por uma fase negocial entre o 

promotor e o empreiteiro geral relativamente ao acréscimo 

dos custos com vista a minimizar efeitos colaterais negativos 

de ambos os lados. 

Para os projetos que se encontram numa fase preliminar 

haverá necessidade de se fazerem análises de sensibilidade 

com vista a aferir a possibilidade de prosseguir nas fases 

subsequentes ou se pelo contrário estes projetos deverão 

ser colocados em standby e esperar  que as condições 

melhorem, em todo o caso não há dúvida que as atuais 

condições de mercado irão levar a uma diminuição de 

produto a ser colocado no mercado e a um aumento dos 

preços o que no caso do mercado português poderá não 

ser compatível com a possibilidade de compra de casa 

nova para a maioria dos portugueses. 

Miguel Cabrita 
Matias 

MEXTO PROPERTY 
INVESTMENTS  
Board Member 

A inflação está a ter impactos negativos a vários níveis no 

desenvolvimento da promoção de habitação, sendo os 

projetos dirigidos à classe média e habitação acessível, os 

mais expostos e suscetíveis a este evento. 

Se no passado a situação já se vinha tornando difícil devido 

à escalada do aumento dos custos de construção, colocan-

do alguns projetos dirigidos à classe média em suspenso, 

a situação veio agora agravar-se com a inflação, uma vez 

que além de contribuir para um maior aumento dos custos 

do lado da produção ao mesmo tempo que reduz o ren-

dimento disponível e a capacidade de endividamento das 

famílias, o que trará consequências ao mercado enquanto 

permanecer esta conjuntura.

A agravar ainda mais este cenário temos uma carga fiscal 

sobre os imóveis de quase 40% em nada contribui ou aju-

da o mercado a enfrentar estes eventos. Se para superar 

Joaquim Lico

CEO & FOUNDER  
Vogue Homes

estas adversidades, no início, as construtoras e os pro-

motores foram acomodando o aumento dos custos nas 

suas margens, agora já não é mais possível, estando neste 

momento o aumento do custo a ser repercutido no preço 

final ao consumidor.

Existem muitas medidas que poderiam reduzir ou anular 

estes efeitos e que há muito são reclamadas pelo setor, 

nomeadamente pela APPII, como:

• Redução do IVA na construção nova, mecanismo podia

ser efetuado pelas Câmaras Municipais através da criação

de zonas de ORU – Operações de Reabilitação Urbana,

em complementaridade das ARU, permitindo assim que

a construção nova beneficiasse da taxa reduzida de 6%.

• Redução da burocracia e tempo de licenciamento.

• Tornar o IVA dedutível.
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O impacto da inflação tem vindo a refletir-se, por 

exemplo, no aumento da energia, em alguns ca-

sos, na ordem dos 150%. No que diz respeito aos 

centros comerciais ou edifícios de escritórios, 

um dos principais ativos geridos pela MVGM 

em Portugal, estes números tornam ainda mais 

relevante a importância de direcionar o investi-

mento para medidas de poupança e otimização 

do seu uso, em linha com as metas de consumo 

estabelecidas pela União Europeia. No caso 

particular da gestão de centros comerciais, e 

a julgar pelo que já está a acontecer noutros 

países, acreditamos que as equipas de gestão 

terão de estar (ainda mais) bem preparadas 

para possíveis decisões governamentais que 

impactem o funcionamento dos centros, como 

por exemplo, o condicionamento da tempera-

tura dos ares condicionados nestes espaços. 

Da mesma forma, com a subida dos preços 

das matérias-primas e devido ao elevado nível 

de incerteza, os orçamentos são muitas vezes 

apresentados com uma validade de 48 ou 72 

horas, o que tem um impacto direto nos pla-

nos de opex – despesas operacionais – e de 

capex – despesas de capital – dos vários ativos, 

impedindo por vezes a concretização de alguns 

processos, uma vez que os valores inicialmente 

previstos estão agora consideravelmente mais 

elevados. Face a esta realidade, os planos ope-

racionais estão já a ser minuciosamente revistos 

no sentido de mitigar o impacto da inflação 

na elaboração dos orçamentos e dos planos 

de negócio de cada um dos ativos para 2023. 

Outra das consequências que esta subida ga-

lopante da inflação poderá vir a ter, está ligada 

aos processos de tomada de decisão, que, a 

nosso ver, tenderão a ser muito mais rápidos. 

Miguel Kreiseler

MVGM PORTUGAL
Managing Director 

É inevitável a subida de preço da construção, 

e o que se vai refletindo no custo de venda 

não é proporcional à subida dos preços dos 

materiais ou da inflação. Os projetos que vão 

sofrer mais são os que estão hoje a começar. 

Lidar com a situação passa por otimizar custos, 

foi o que também fez a CVM dedicar-se mais 

à promoção e construção dos próprios em-

preendimentos, e otimizar os próprios projetos. 

Não queremos que o aumento dos materiais e 

as alterações do mercado levem a uma altera-

ção do preço na mesma proporção, isso seria 

danoso, e chegaríamos a preços de venda que 

o mercado não conseguiria suportar. Temos

de fazer uma gestão e otimização de custos

de forma mais intensa.

Mudou o paradigma da construção, há maior 

volume de investimento de forma a garantir 

os preços o mais próximo possível dos valores 

que o mercado absorve, sem fazer explodir os 

valores por metro quadrado.

No nosso setor, não acontecia a compra anteci-

pada de stock, de forma a assegurar o aumento 

dos preços dos materiais. Já temos bastante 

stock comprado para consumos daqui a um 

ano ou ano e meio. 

A nossa preocupação é continuar a construir 

habitação com qualidade a um preço que o 

mercado possa comprar. 

Severino Ponte 

CONSTRUÇÕES 
VILA MAIOR – CVM
CEO 
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Ana Gomes 

CUSHMAN & 
WAKEFIELD 
Head of 
Development & 
Living

O contexto inflacionista está a ter um impacto muito signi-

ficativo na promoção residencial. Pese embora se continue 

a registar uma performance muito positiva ao nível das 

vendas de imóveis, com mais procura do que oferta em 

muitos mercados, do lado da promoção o cenário rapi-

damente se tem tornado menos favorável. Principalmente 

para aqueles promotores que já tinham iniciado ou realiza-

do uma parte muito significativa de pré-vendas nos seus 

projetos e que se deparam com aumentos de 25% a 35% 

dos custos de construção relativamente ao que haviam 

previsto no seu modelo de negócio. Ao impacto negativo 

do aumento dos custos de construção junta-se agora o 

aumento dos custos de financiamento.

Face a estas situações, alguns promotores têm atrasado os 

seus projetos, outros, felizmente poucos, chegam mesmo a 

rescindir reservas e cancelam temporariamente os projetos.

Temos visto vários promotores a procurarem soluções mais 

eficientes em custo e tempo, incorporando soluções mo-

dulares ou pré-fabricadas, como por exemplo cozinhas ou 

casas-de-banho, procurando uma maior racionalização dos 

projetos e dos materiais usados.

Por outro lado, há a expectativa que se esteja a atingir, ou 

que já se tenha atingido, um ponto de inflexão nos custos 

de construção. Num estudo recente da CBRE, colocamos 

em evidência que já existem várias matérias-primas cujo 

preço já caiu 20%-30% ou mais, em relação aos máximos, 

como o cobre, o alumínio, o ferro e a madeira, sendo ex-

pectável que os orçamentos das construtoras comecem a 

refletir esta realidade.

Nuno Nunes

CBRE PORTUGAL
Head of Capital 

Markets

Ao provocar o aumento dos preços da habitação, o impacto 

da inflação na promoção residencial não é positivo pois, 

inevitavelmente, limita ainda mais a oferta de habitação, 

em particular para a classe média. 

Os maiores custos de promoção conjugados com prazos 

longos de licenciamento e elevada carga fiscal – fatores 

que os promotores não conseguem controlar – aumentam 

significativamente o risco e esmagam margens, dificultando 

a promoção de projetos com valores de saída mais baixos, 

nomeadamente os projetos para o segmento médio. 

Se a inflação continuar elevada, o acesso da classe média 

e média baixa à compra de casa própria vai se tornar cada 

vez mais difícil. Como a oferta é muito inferior à procura e 

como os custos são sempre refletidos no valor final dos 

empreendimentos, os preços vão continuar a subir. Em 

paralelo, o comprador do segmento médio vai sentir maior 

insegurança com a compra de casa porque não sabe que 

condições vai conseguir junto do banco para a obtenção 

de crédito e não sabe qual o impacto da inflação nos seus 

rendimentos não sabendo, portanto, se terá condições para 

cumprir com os seus compromissos. 

A aposta no mercado de arrendamento residencial seria 

uma excelente alternativa para superar esta adversidade. 

Porém, é imperativo ultrapassar os obstáculos para que 

os projetos de arrendamento acessível possam arrancar. É 

fundamental criar incentivos para os promotores se focarem 

neste segmento (como seja a majoração dos índices ou a 

redução do IVA) e agilizar a burocracia associada para que 

os projetos avancem rapidamente e sejam criadas soluções 

para as famílias.
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O aumento do preço da energia e o desequilíbrio entre uma 

oferta limitada (pela disrupção das cadeias de produção e 

abastecimento e escassez de matérias-primas) e uma pro-

cura elevada, deverão criar uma pressão de subida maior 

e mais prolongada sobre a inflação.

Por seu lado, os custos de construção têm sido fortemente 

impactados pelo aumento do preço das matérias-primas, 

assim como pela escassez de mão-de-obra. Os elevados 

custos enfrentados neste momento de mercado, que podem 

ascender a mais de €1.900/m² segundo a Ci, colocam uma 

forte pressão sobre a oferta com limitações particularmente 

sobre a construção nova.

A incerteza em torno dos custos de construção e da capa-

cidade de as famílias suportarem o seu poder de compra, 

num cenário inflacionista e de medidas macro prudenciais 

mais restritivas no acesso a crédito à habitação, representam 

fatores de risco no prosseguimento dos planos de desen-

volvimento dos promotores. 

Além do tempo de licenciamento dos projetos e custo 

inerente, esta incerteza pode ser outro fator contribuidor 

para um decréscimo da oferta atual e futura.

Quer os fogos licenciados quer os em licenciamento redu-

ziram cerca de 30-50% em termos de área de construção 

em edifícios de apartamentos em Lisboa e no Porto até 

maio deste ano, segundo a Ci.

Assim, os fundamentais de mercado no setor residencial 

mantêm-se, com uma oferta escassa face à forte procura das 

famílias portuguesas e dos investidores estrangeiros, permitido 

aos promotores manter os preços elevados e ainda reduzir as 

taxas de desconto aplicadas na negociação do preço final.

Uma forma de os promotores se acautelarem seria partilhar 

o risco com o comprador através de uma componente va-

riável do preço indexada a indicadores-chave como inflação

e custos de construção. Desta forma, o promotor consegue 

assegurar melhor a sua margem de lucro e o comprador

poderá ter acesso a um preço de compra menos “empolado”.

Silvia Dragomir 

WORX REAL ESTATE 
CONSULTANTS
Head of Research 
for Real Estate & 
Sustainability


