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"Mais habitação": Sectntecipa 
programa que começa 'pelo telhado' 
O Governo apresentou, em Conselho de Ministros, um conjunto de medidas através das quais espera combater a crise da 

habitação, nomeadamente uma melhoria da oferta de imóveis para arrendamento que potenciaria uma maior regulação dos 

preços praticados. Contudo, num movimento quase inédito, à excepção da agilização dos processos de licenciamento, entre 

promotores, investidores, projectistas, construtores, municípios, entre outras, o coro de críticas é expressivo 
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Programa.  O Governo apresentou, em Conselho de Ministros, um conjunto de medidas através 
das quais espera combater a crise da habitação, nomeadamente uma melhoria da oferta de 
imóveis para arrendamento que potenciaria uma maior regulação dos preços praticados. Contudo, 
num movimento quase inédito, à excepção da agilização dos processos de licenciamento, entre 
promotores, investidores, projectistas, construtores, municípios, entre outras, o coro de críticas é 
monumental. A resposta governamental à crise habitacional passa por uma intervenção do Estado 
no mercado privado sem precedentes para libertar mais casas para arrendar. O plano prevê a 
disponibilização de mais solos para construção de habitação, incentivos à construção por privados ou 
incentivos fiscais aos proprietários para colocarem casas no mercado de arrendamento 

"Mais Habitação" 
e o programa que 
começou pelo telhado 
Ricardo Batista e Cidália Lopes 
Fotos: DR 

O
s dados estão lança-
dos e não há gran-
des dúvidas de que 
o próximo mês tem 
de tudo para ser 

`animado'. Pelo menos a avaliar 
pelas inúmeras reacções que a 
Fileira da Construção tem ma-
nifestado a propósito do pacote 
legislativo apresentado recente-
mente pelo Governo, um conjun-
to de medidas, transversais, com 
as quais o legislador espera co-
locar no mercado residencial um 
número significativo de casas. 
Designado "Mais Habitação", 
o pacote de medidas aprovadas 
em Conselho de Ministros está 
agora em consulta pública e é 
natural que algumas alterações 
haverá até haver uma decisão 
formal e final. E, mais do que 
alterações, das opiniões auscul-
tadas pelo CONSTRUIR ressalta 
a importância de clarificar quais 
os propósitos do legislador ou, 
pelo menos, a clarificação de 
como o Governo espera que as 
medidas apresentadas resultem, 
no final de contas, num merca-
do de habitação mais expressi-
vo. E é, sobretudo, neste ponto 
que a generalidade dos profis-
sionais do sector auscultados 
pelo CONSTRUIR duvidam da 
eficácia do que foi apresentado. 
Se do lado da agilização dos pro-
cessos de licenciamento o mérito 
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é quase indiscutível, a aposta no 
edificado já construído — e, por 
isso, capaz de responder mais 
rapidamente às imperiosas ne-
cessidades — tem sido fortemente 
criticado, havendo mesmo quem 
fale de um "assalto à proprieda-
de privada". 

O QUE DIZ O PROGRAMA 
Em linhas gerais, o objectivo 
primeiro do pacote de medidas 
agora apresentado é aumentar 
a oferta de imóveis para habi-
tação, das quais destacou que, 
sem alteração de plano de orde-

  

namento do território ou licença 
de utilização, terrenos classifica-
dos ou imóveis licenciados para 
comércio ou serviços podem 
usados para a construção de, ou 
reconvertidos para habitação. 
Ainda para aumentar a oferta 
de imóveis para habitação, o 
Estado disponibilizará terrenos 
ou edifícios para cooperativas 
ou o sector privado fazerem 
habitações a custos acessíveis, 
referindo "dois concursos dedi-
cados à construção modular que 
encurta significativamente os 
prazos de construção e aumenta 

2030 
Neste ano serão 

reavaliadas todas as 
licenças de alojamento 
local e, posteriormente, 

haverá reavaliações 
periódicas 

a eficiência energética". Os con-
cursos servirão para a entrega 
de contratos de desenvolvimen-
to de habitação a cooperativas 
e privados. Num dos casos, na 
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Designado "Mais 
Habitação", o 
pacote de medidas 
aprovadas em 
Conselho de 
Ministros está 
agora em consulta 
pública e é natural 
que algumas 
alterações haverá 
até haver uma 
decisão formal e 
final 

Quinta do Viso, no Porto, para 
a construção de 70 habitações, 
e no outro na Quinta da Alfarro-
beira, em Lisboa, para cerca de 
350 casas. António Costa anun-
ciou ainda novidades ao nível 
da simplificação dos processos 
de licenciamento, das quais su-
blinhou dois tipos de medidas. 
Uma, "muito inovadora, é que 
os projectos de arquitectura e de 
especialidades deixam de estar 
sujeitos a licenciamento munici-
pal passando a haver um termo 
de responsabilidade dos projec-
tistas, ficando o licenciamento 
municipal limitados às exigên-
cias urbanísticas". Pela outra, 
"fixamos que haja efectiva pena-
lização financeira das entidades 
públicas quando não respeitem 
os prazos previstos na lei para a 
emissão de pareceres ou tomada 
de decisão, passando a correr ju-
ros de mora a benefício do pro-
motor", o Estado deduzindo, "no 
Orçamento do ano seguinte ao 
causador da demora" à entidade 
que se atrasou. Em terceiro, o 
Governo ambiciona mais casas 
no mercado de arrendamento, 
tendo o primeiro-ministro des-
tacado a necessidade de reforçar 
a confiança dos senhorios para 
que coloquem no mercado casas 
devolutas através de duas medi-
das a primeira das quais é que 
o Estado propõe-se arrendar to-
das as casas disponíveis durante 
cinco anos desde que possa su-
barrendar. Outra medida, é "in-
troduzir uma alteração, relativa-
mente a contratos que já existem 
ou que sejam estabelecidos entre 
senhorios e inquilinos, para que,  

em todos os pedidos de despe-
jo que dêem entrada no Balcão 
Nacional de Arrendamento após 
três meses de incumprimen-
to, o Estado passe a substituir-
-se ao inquilino no pagamento 
e ao senhorio na cobrança da 
dívida, verificando se há uma 
causa socialmente atendível e 
resolvendo-a, ou despejando-o". 
Para aumentar a oferta pública 
de habitações para arrendamen-
to acessível, estabelece-se "um 
princípio de isenção de imposto 
de mais valias a quem venda ao 
Estado, incluindo municípios, 
qualquer tipo de habitação", in-
centivando quem tem casas que 
não pretende usar a vender, para 
que se possa aumentar o número 
de habitação a colocar em arren-
damento acessível. Ainda para 
alargar o mercado de arrenda-
mento, o Governo propõe a cria-
ção de "uma linha de crédito de 
150 milhões de euros para finan-
ciar as obras coercivas por parte 
dos municípios, que a lei permi-
te mas os municípios raramente 
fazem por dificuldade financei-
ra". Cria-se, no entender de An-
tónio Costa, um "forte incentivo 
para que regressem ao mercado 
de habitação fracções que estão 
dedicadas ao alojamento local" 
através de várias medidas. As-
sim, as actuais licenças serão 
reavaliadas em 2030, e, poste-
riormente, haverá reavaliações 
periódicas; serão proibidas as 
emissões de novas licenças com 
excepção do alojamento rural 
nos concelhos do interior onde 
não há pressão urbanística e 
onde podem contribuir para a 
dinamização económica do terri-
tório; os proprietários que trans-
firam fogos do alojamento local 
para arrendamento habitacional 
até final de 2024, terão uma taxa 
zero no IRS até 2030; será criada 
uma contribuição extraordiná-
ria aos alojamentos locais para 
financiar políticas de habitação. 
O Governo propõe igualmente 
um reforço dos incentivos fis-
cais para o arrendamento aces-
sível, sem pagamento de IMT na 
aquisição de casas para arrenda-
mento acessível. Quem realize 
obras de reabilitação nestas ca-
sas pagará IVA à taxa de 6%, e 
terá total isenção de IRS sobre 
os rendimentos prediais, assim 
como um reforço dos incenti-
vos à estabilidade nos contratos 
de arrendamento: se o contrato 
for entre 5 e 10 anos a taxa de 
23% passará para 15%; se for en-
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O presidente da organização, Hugo 
Santos Ferreira, considera que, apesar 
da expectativa sobre a forma como 
o Governo iria responder à crise na 
habitação, "as medidas agora anunciadas 
não resolvem o problema da habitação 
em Portugal. Para além de insuficientes, 
excluem a criação de mais habitação nova 

[efell-111:1•Iffike 
tre 10 e 20 anos, a taxa de 14% 
baixará para 10%; e se for mais 
de 20 anos, baixará de 10% para 
5%. O programa Mais Habitação 
apresenta ainda medidas que 
vão ao encontro do combate à 
especulação imobiliária através 
de duas medidas: uma é o fim da 
concessão de novos Vistos Gold, 
"sendo renovados os existentes, 
se se tratar de investimentos 
imobiliários, apenas para habi-
tação própria e permanente ou 
se for colocado duradouramente 
no mercado de arrendamento". 
Outra, para regular as rendas no 
mercado, o Estado passará a li-
mitar a crescimento das rendas 
em novos contratos, devendo 
estas "resultar da soma da renda 
praticada com as actualizações 
anuais e do valor da subida da 
inflação fixada pelo Banco Cen-
tral Europeu". 

ASSALTO À 
PROPRIEDADE PRIVADA 
Um dos ataques mais cerrados 
às propostas apresentadas pelo 
Governo parte da Associação  

Portuguesa dos Promotores e 
Investidores Imobiliários (AP-
PII), com os responsáveis da 
organização a apontar mesmo 
que estamos perante "um assalto 
à propriedade privada". O pre-
sidente da organização, Hugo 
Santos Ferreira, considera que, 
apesar da expectativa sobre a 
forma como o Governo iria res-
ponder à crise na habitação, "as 
medidas agora anunciadas não 
resolvem o problema da habita-
ção em Portugal. Para além de 
insuficientes, excluem a criação 
de mais habitação nova, a medi-
da mais importante a nosso ver 
para responder a esta crise". No 
entender do presidente da AP-
PII, "a crise na habitação exige 
pacto de regime de longo prazo. 
A primeira crítica reside nos su-
cessivos anúncios a alterações 
legislativas e fiscais que "não 
oferecem confiança aos investi-
dores, sobretudo aos estrangei-
ros". Por isso, a APPII defende 
a "estabilização do regime do 
arrendamento". Algo "essencial 
para voltar a trazer confiança ao 
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mercado". E o programa de me-
didas agora anunciado "faz tudo 
e o seu contrário. Apenas obser-
vamos "medidas compulsivas", 
"obras coercivas", "arrendamen-
tos obrigatórios". Tudo conceitos 
que minam a confiança de quem 
ainda pensava investir em arren-
damento no nosso país", susten-
tam. A associação que represen-
ta os investidores e promotores 
também critica a inexistência 
de medidas e incentivos à cons-
trução nova. "Com excepção das 
alterações introduzidas nos pro-
cessos de licenciamento munici-
pal, não foi anunciada nenhuma 
medida que incentive a coloca-
ção de mais construção nova no 
mercado. Recorde-se que o ano 
passado construímos um terço 
do que construímos em 2008, 
o ano em que se iniciou a crise 
financeira. Mais, das 170 mil 
casas transaccionadas em 2022 
apenas 11% foram construção 
nova, o que demonstra que há 
falta de construção nova no mer-
cado", enumera Hugo Santos 
Ferreira. "Só estas medidas po-

  

deriam verdadeiramente resol-
ver a médio-longo prazo o pro-
blema da habitação em Portugal. 
Oportunidade desperdiçada". De 
igual forma não foram incluídas 
medidas que favoreçam a aqui-
sição de habitação pelos jovens 
ou mesmo medidas que visem a 
promoção da habitação verde/ 
sustentável. "Uma oportunidade 
desperdiçada sobretudo para os  

jovens, quem sofre mais com a 
actual conjuntura", sublinha. 

ARQUITECTOS QUEREM 
AUDIÊNCIA URGENTE 
A Ordem dos Arquitectos (OA), 
por sua vez, vai pedir uma audi-
ência, com carácter de urgência, 
com a ministra da Habitação, 
após a apresentação de um pa-
cote de medidas para o sector,  

bem como apelar à convocação 
do Conselho Nacional de Habi-
tação. "A Ordem dos Arquitectos 
vai solicitar uma audiência à mi-
nistra da Habitação, com carác-
ter de urgência, para a discussão 
do pacote de medidas apresenta-
das e vai também apelar à con-
vocação do Conselho Nacional 
de Habitação", anunciou, em 
comunicado. Os arquitectos su-
blinharam que o problema da 
habitação é "complexo e grave" 
e que estão conscientes da "pres-
são imposta" pelo Plano de Re-
cuperação e Resiliência (PRR), 
bem como da execução desses 
fundos numa "janela temporal 
que é limitada". Neste sentido, 
a ordem defendeu a importân-
cia de o pacote para responder 
à crise de habitação em Portugal 
ser discutido. Apesar de garantir 
que vê com "bons olhos" algu-
mas das medidas anunciadas, a 
OA quer que as mesmas sejam 
apresentadas com mais detalhe. 
"Naturalmente que aumentar o 
número de casas disponíveis no 
mercado de arrendamento é po-

 

PRR destina verbas à 
habitação pública 

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Por-
tugal dispõe agora de 2,7 mil milhões de euros para inves-
tir em habitação até 2026. Um valor substancial, sobretudo 
quando comparado com o valor total investido pelo Estado 
português num período de 24 anos, de 1987 a 2011 - 9,6 mil 
milhões de euros, sendo que 73,3% desse montante foi apli-
cado em bonificações de juros no crédito à habitação. Com 
prazos de execução até 2026, daqui a apenas três anos, os 
valores previstos para a produção de habitação pública já não 
coincidem com a realidade dos preços dos materiais de cons-
trução, inflacionados e voláteis. 
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AICCOPN: Construção modular pode ajudar, 
mas "carece de apoios" 

Ao CONSTRUIR, o presidente da Associação 
dos Industriais da Construção e Obras Publi-
cas (AICCOPN) assegura que "está em curso 
no Sector uma verdadeira revolução digital e 
tecnológica, tendo-se verificado um 'inves-
timento considerável em inovação', através 
da aposta em novos processos construtivos, 
utilização de novos materiais, construção off-
-site e modular". No entender de Reis Cam-
pos, "a construção modular é uma área em 
desenvolvimento, que permite maior rapidez 
na execução da obra e menor alocação de 
mão de obra, que actualmente é escassa, e 
confere ganhos em termos de eficiência ener-
gética, pelo que as empresas de construção, 

estão preparadas e naturalmente, receptivas 
a esta nova realidade, mas necessitam de 
apoios directos e indirectos para continuarem 
este caminho de 'futuro', sem o qual não se-
rão competitivas em relação às sua congéne-
res europeias". O também presidente da CPCI 
acredita que "qualquer medida capaz de con-
ferir celeridade e simplificação aos processos 
de licenciamento e que permita a diminuição 
dos chamados 'custos de contexto' é bem 
acolhida pelo nosso Sector e pelos cidadãos 
em geral, que têm enfrentado ao longo dos 
anos inúmeros constrangimentos e dificulda-
des no licenciamento dos seus projectos ha-
bitacionais ou outros. 

[eCsi :1•IffiXel 
sitivo, mas importa perceber de 
que habitações se tratam e onde 
se localizam", apontou. Para 
esta Ordem, a mobilização de 
solos e edifícios do Estado para 
projectos de arrendamento aces-
sível também é positiva, assim 
como as medidas para reforçar 
a confiança dos senhorios. Po-
rém, conforme defendeu, estas 
decisões "requerem cuidado" 
para que possam surtir o efei-
to desejado. A Ordem referiu 
ainda que subsistem "dúvidas 
fundamentais" quanto à exequi-
bilidade de algumas medidas e 
à sua coerência. "Os arquitectos 
acolhem a responsabilização, 
mas, enquanto técnicos qualifi-
cados e profissionais regulados, 
reclamam-na com responsabili-
dade. E, para tal, é preciso que 
o Estado faça a sua parte e que 
esta não seja, uma vez mais, uma 
demissão do Estado das suas 
obrigações. Demissão que assi-
nalámos aquando da aprovação 
do novo regime de concepção-
-construção", acrescentou. A OA 
criticou ainda a inexistência de 
valores de referência para o tra-
balho dos projectistas, a falta de 
regulamentação sobre seguros 
de responsabilidade profissional, 
a burocratização e a limitação 
da autonomia das ordens. "Os 
arquitectos, tal como os portu-
gueses, estão infelizmente habi-
tuados a trabalhar em condições 
mínimas, mas não podemos tra-
balhar em condições mínimas 
com responsabilidade máxima, 
que não é nossa, mas sim do Es-
tado, sem ter as condições para 
a exercer com responsabilidade. 
A OA aguarda a colocação do di-

  

ploma a consulta para contribuir 
como parceira na solução e ape-
la a que o Conselho Nacional de 
Habitação reúna", concluiu. 

ENGENHEIROS 
CAUTELOSOS QUANTO AOS 
LICENCIAMENTOS 
"Ternos aqui urna boa leitura ge-
nérica da vontade de querer fa-
zer por parte do Governo", consi-
dera o bastonário da Ordem dos 
Engenheiros, para quem há, isso 
sim, "que definir prioridades". 
Ao CONSTRUIR, Fernando de 
Almeida Santos recorda que está 
em curso um período de discus-
são pública que permitirá apri-
morar o que foi agora apresenta-
do, mas as linhas do programa, 
pelo menos no que respeita à 
agilização dos processos de li-
cenciamento atestam a vontade 
do legislador em mudar o esta-
do das coisas, confiando na ca-
pacidade técnica da engenharia 
portuguesa. Segundo aquele res-
ponsável, há, todavia, situações 

150 
Milhões de euros é 
valor de uma linha de 

crédito para financiar as 
obras coercivas por parte 
dos municípios, que a lei 

permite, mas os municípios 
raramente fazem 
por dificuldade 

financeira 

de excepção que não foram aflo-
radas até agora. "Falamos, por 
exemplo de uma edificação em 
leito de cheia, que esteja numa 
zona protegida, etc. e isso terá 
de envolver outras instituições 
do Estado, mais transversais. E 
aí temos algumas reservas por 
vários factores", diz o bastoná-
rio dos Engenheiros para quem 
os prazos não são o único pro-
blema latente. "A solução do 
Governo aponta para coimas e 
punições relativamente ao não  

cumprimento dos prazos para 
licenciamento, mas o problema 
não está na derrapagem. Tam-
bém está, mas há um sério pro-
blema que se prende, sobretudo, 
com a tremenda dificuldade que 
o Estado tem com a capacidade 
técnica instalada. Tem existido 
ao longo dos anos um esvazia-
mento da capacitação técnica 
do Estado, sem reposição, por 
múltiplas razões mas, essencial-
mente e de acordo com a Ordem 
os Engenheiros, porque foi anu-
lada a carreira técnica de Enge-
nheiro e foi inserida na carreira 
de técnico superior publico". No 
entender de Fernando de Almei-
da Santos, "isso levou ao afas-
tamento de muitos técnicos da 
carreira pública que, em rigor, 
não é minimamente atractiva". 
"Se a própria Câmara de Lisboa 
admite que tem dificuldades em 
contratar engenheiros, imagine-
mos qual o cenário no resto do 
País. É por isso que muitas ve-
zes, é por esta manifesta falta de 
dimensão interna para emanar 
pareceres em tempo útil que está 
a razão da derrapagem dos pra-
zos", acrescenta, admitindo que 
esta simplificação possa acarre-
tar outro tipo de consequências. 
"Falamos de análises técnicas 
complexas e tememos que um 
gestor publico, um técnico pú-
blico, para jogar à defesa, vá 
indeferir tacitamente os proces-
sos, mais não seja por uma mera 
questão de gana caprina', para 
assim ganhar tempo de analise 
técnica. Veremos, mas é uma 
preocupação que deixamos, en-
quanto Ordem, que possa vir a 
acontecer". 

GRAVES IMPACTOS 
NA ECONOMIA 
Mas é sobre as medidas que in-
cidem sobre o alojamento local, 
arrendamento e Vistos Gold que 
esta associação endurece as crí-
ticas, apelidando de "ataque 
ao turismo e aos estrangeiros" 
as medidas apresentadas para 
"libertar" fogos do Alojamento 
Local. "A diminuição da oferta 
turística resultará numa dimi-
nuição da procura externa com 
graves impactos para a econo-
mia nacional e num ataque à 
economia das próprias cidades, 
do comércio e da reabilitação ur-
bana do nosso País". No mesmo 
tom a APPII apelida de "Assalto 
à propriedade privada" a propos-
ta de arrendamento compulsivo 
de imóveis devolutos, que em 
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nada contribuirá para dar con-
fiança dos investidores. 

FIM DOS VISTOS SEM 
SUSTENTAÇÃO 
Incompreensível é o fim da con-
cessão de novos Vistos Gold "sem 
nenhum estudo que sustente esta 
decisão". "Esta decisão é preci-
pitada e prejudica a captação 
de investimento estrangeiro e 
consequentemente a entrada de 
riqueza em Portugal. Entre 2012 
e 2022 o investimento obtido em 
Portugal por esta via foi de 6,7 
mil milhões de Euros, gerou em-
prego e contribui positivamente 
para que o nosso país ultrapas-
sasse a crise anterior. Mesmo em 
2022, o programa captou mais 
de 650 milhões de euros. Não 
se percebe como se pode acabar 
com um programa de tamanha 
importância sem um estudo de 
impacto, quando precisamente 
os números demonstram preci-
samente o contrário da medida 
agora anunciada: em 2022, os 
"Vistos Gold" representaram 
apenas 0,6% do volume total das 
transacções, 1000 transacções 
para "Vistos Gold" num quadro 
global de 17 mil casas vendidas". 

"ALTERAR AS REGRAS 
PARA QUEM JÁ INVESTIU É 
INQUALIFICÁVEL" 
"Negativas" e "não irão resolver 
o problema da procura". É desta 
forma que José Cardoso Botelho, 
CEO da Vanguard Properties, vê 
as recentes medidas anunciadas 
pela Governo, que, de uma for-
ma geral, "não promovem a rea-
bilitação em larga escala e cons-
trução nova" e cuja intervenção 
"altamente agressiva" irá, tam-
bém, "irá inviabilizar por muito 
tempo o investimento no mer-
cado do arrendamento". As 25 
mil novas unidades necessárias 
em três anos parecem, também, 
cada vez mais difíceis, na me-
dida em que "o Estado não tem 
capacidade de produção e por-
que os preços a que se proporá 
pagar estão abaixo da realidade 
do mercado da construção". E 
ainda que tenham sido apresen-
tadas medidas para simplificar o 
licenciamento, estas são "extre-
mamente genéricas" e levantam 
muitas dúvidas na sua "efectiva 
aplicabilidade" e não resolver o 
verdadeiro problema da habita-
ção. Para José Cardoso Botelho, 
esta questão prende-se com "a 
falta de poder de compra dos 
portugueses, fruto de um cresci-

  

mês o que não permite comprar 
nenhum imóvel em Lisboa. O 
novo pacote de medidas vem, 
ainda, "reforçar a nossa imagem 
de que somos instáveis do ponto 
de vista legislativo", considera 
o CEO da Vanguard Properties. 
"Alterar as regras para quem já 
investiu é inqualificável", afir-
mou, referindo-se ao fim dos no-
vos ARI e dos alojamentos locais 
nas cidades de Lisboa e Porto. 

MEDIDAS "INSUFICIENTES" 
PARA JOVENS E CLASSE 
MÉDIA 
Apesar da ideia ser desenvolver 
mais habitação, os apoios são 
"manifestamente insuficientes" 
para apoiar os jovens, considera 
ao CONSTRUIR Luís Corrêa de 
Barros, CEO da Habitat Invest. 
"Baixar a carga fiscal ou acabar 
com as duplas tributações", de 
forma a "tornar o sector mais 
competitivo" teriam sido algu-
mas das medidas mais favorá-
veis. Contudo, o que se viu foi 
"o direito de propriedade a ser 
vandalizado", o "muito nos sur-
preende". Da mesma forma, con-
sidera Luís Corrêa de Barros, 
"o impacto residual dos Golden 
Visa no mercado e o real impac-
to se terminarem, não está a ser 
analisado com a ponderação ne-
cessária". 
Não obstante, o responsável des-
taca de forma positiva a possibi-
lidade de converter comércio e 
serviços em residencial e, mais 
importante e significativo, tudo 

mento insignificante ao longo de 
mais de 22 anos". "Mesmo com 
uma mediana de preço por m2 
das avaliações bancárias a ron-
dar os 1.400 euros (provavelmen-
te abaixo do custo de desenvolvi-

 

mentoem muitas cidades nacio-
nais) a maioria dos portugueses, 
especialmente os mais jovens, 
não tem acesso ao mercado". E 
explica: o percentil 90% é atingi-
do com 1400 euros líquidos por 

As 'grandes' medidas do 
Programa "Mais Habitação" 

• O pacote apresentado resume-se em 16 medidas, a saber: 
• Governo vai deixar de conceder vistos 'gold' 
• Estado compromete-se a pagar rendas com três meses de 

incumprimento 
• Governo adopta regime de "arrendamento compulsivo" 

de casas devolutas 
• Proprietários que vendam casas ao Estado ou autarquias 

isentos de mais-valias 
• Limite no valor das rendas dos novos contratos de 

arrendamento 
• Bancos vão ser obrigados a disponibilizar taxa fixa 
• Taxa autónoma de IRS sobre as rendas vai baixar de 28% 

para 25% 
• Imóveis que se mantenham no alojamento local vão pagar 

uma contribuição especial 
• Famílias que vendam casas para pagar empréstimo da sua 

habitação isentas de mais-valias 
• Casas que saiam do alojamento local até 2024 não pagam 

IRS de rendas até 2030 
• Governo cria bonificação para famílias enfrentarem subida 

dos juros do crédito à habitação 
• Governo proíbe novas licenças de alojamento local 
• Governo vai simplificar licenciamentos municipais e 

penalizar atrasos na emissão de pareceres 
• Governo aprova linha de crédito para municípios fazerem 

obras em casas devolutas 
• Terrenos e imóveis de comércio e serviços vão poder 

servir para habitação sem alteração de licença 
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O novo pacote de medidas vem, ainda, 
"reforçar a nossa imagem de que somos 
instáveis do ponto de vista legislativo", 
considera o CEO da Vanguard Properties. 
"Alterar as regras para quem já investiu é 
inqualificável" 

o que se refere aos licenciamen-
tos e à celeridade das aprovações 
em tempo útil. "Consideramos 
sim, que aqui, a ser implementa-
do, poderá criar um verdadeiro 
impacto no sector", conclui. 

"RESOLVER O PROBLEMA 
AO CONTRÁRIO" 
Embora a análise detalhada das 
novas medidas para a habitação 
só seja possível depois de conhe-
cidas as suas especificidades, "é 
evidente o total desajustamen-
to das mesmas à realidade de 
mercado", naquilo que Carlos 
Vasconcellos, founding partner 
da Albatross-Quantico, conside-
ra ser "mais uma oportunidade 
desperdiçada". "À excepção das 
medidas de responsabilização 
dos projectistas nos processos de 
licenciamento, tudo o mais é, na 
minha opinião, errado ou inútil", 
sem que veja qualquer intenção 
de redução de impostos, tanto a 
nível do IVA, como do fim da du-
pla tributação no caso do AIMI, 
reforça ao CONSTRUIR. Apesar 
de se pretender aumentar a ofer-

  

ta da habitação, Carlos Vascon-
cellos considera que "a questão 
de fundo não é sequer enquadra-
da", já que não conseguiu a parti-
cipação do investimento privado 
neste problema nacional. Pelo 
contrário, "o que se viu foi uma 
visão claramente politizada em 
que se pretende colocar o Esta-
do a gerir uma enorme operação 
imobiliária, para o qual não tem 
nem vocação nem competência". 
"Tudo é mau!". Começando pelo 
fim dos Golden Visa, que Carlos 
Vasconcellos vê como um "enor-

  

me equívoco" pois "nada pesam 
na escassez de habitação e mui-
to interessam em termos de per-
cepção internacional", passando 
pelo arrendamento compulsivo 
que constitui um "verdadeiro 
atentado aos direitos de proprie-
dade" até à "inconsciência de 
pretender matar o alojamento 
local". 

"ENVOLVIMENTO ABUSIVO" 
DO ESTADO NO MERCADO 
Ter o Estado a envolver-se no 
mercado imobiliário de "forma  

abusiva", obrigando ao arren-
damento compulsivo, tabelando 
o preço das rendas e desincenti-
vando o Alojamento Local "que 
tantos benefícios trouxe, como 
a reabilitação do edificado e a 
criação de muitos postos de tra-
balho directos e indirectos" irá 
ter, segundo Teresa Posser de 
Andrade, founder Posser Proper-
ties, o "efeito contrário ao que se 
pretendia, que era restabelecer a 
confiança dos investidores". 
"No fundo, pouco ou nada se 
disse do que realmente é im-
portante: Quando e como é que 
vai conseguir aumentar a oferta 
pública de imóveis que possam 
trazer mais casas para famílias 
desfavorecidas e incentivos (a 
nível fiscal) à nova construção 
vocacionada para as famílias de 
classe média", indica. Não obs-
tante, Teresa Posser de Andrade 
destaca como dois aspectos po-
sitivos: "a simplificação do licen-
ciamento, algo que há muito que 
é exigido pelo sector e a redução 
da taxa liberatória no arrenda-
mento de 28% para 25%". C 


