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PORTUGAL ATRAI INVESTIDORES DOS EUA 
O investimento estrangeiro foi dominante no mercado imobiliário português. 

Os EUA foram o país com mais representatividade e conta também com a transação 

mais cara. Foi também a americana Blackstone que alocou mais capital. 

Maiores transações de 2022 
Quem 

vendeu Ativo Quem 
comprou 

Davidson 
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Origem 
do capital 

EUA 

37% 

Fundos já dominam 85% 
do investimento imobiliário 
0 investimento no mercado imobiliário português esteve de boa saúde em 2022 e o capital 
internacional foi determinante, com os EUA a liderarem na compra de grandes portefólios. 
Estima-se que a quota dos fundos tenha sido, nos últimos anos, superior a 85%. 

MARIANA FERREIRA AZEVEDO 
marianaazevedo@negocios.pt  
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Infografia 

C
orno aumento da li-
quidez no mercado e 
ativos apreços atrati-
vos no mercado por-
tuguês, o imobiliário 

nacional viu chegar urna enchen-
te de investimento de grandes flui-
dos internacionais. Estes domina-
ram as transações em 2022, com 
os EUA no pódio. 

Qual é a quota de mercado dos 
fundos de investimento - nacio-
nais e internacionais -110 merca-
do imobiliário português""F=té 
uma pergunta para um milhão de 
euros", admite a investigadora e 
ativista na Associação Habita, 
Rita Silva. Não é fácil chegara um 
número, existindo apenas dados 
sobre gestoras portuguesas (tuna 
parte muito reduzida). 

Há, ainda assim, quem anis-
que estimativas. "Os fundos de 
imobiliário têm tuna quota de 
mercado dominante no mercado 
português. Estima-se que, nos úl-
timos anos, o investimento por 
fundos tenha representado mais 
de 85% do mercado", afirma o res-
ponsável pelos mercados de capi-
tais da CBRE, Nuno Nunes. 

A resposta não veio, no entan-
to, sem urna ressalva. "É muito di-
ficil dar umnúmero prectiso,já que 
muitos dos investidores,principal-
mente os internacionais, têm es-
truturas societárias complexas, in-
vestindo através de sociedades-
-veículo portuguesas, mas tendo 
na maiorparte dasvezes fundos de 
investimento a montante", avisou. 

A complexidade das estrutu-
ras societárias também torna "di-
ficil fazer a separação entre o que 
são fundos de investimento, veí-

  

culos de investimento ou mesmo 
investimento privado através de 
fundos", esclarece o especialista 
da CBRE. Já a investigadora na 
Habita pensa que, ainda assim, 
esta informação pode ser obtida, 
atribuindo responsabilidade ao 
Governo. "Essa informação está 
nas Finanças", critica. 

O que se sabe ao certo é que o 
capital investido porpaíses estran-
geiros foi dominante em 2022. A 
sua quota de mercado ascsndeu a 
85%, segundo um relatório da Sa-
vills. A liderança foi assumida por 
investidores dos EUA, pondo no 
mercado mil milhões de euros, o 
que representa 37% do investi-
mento total. 

Só a americana Davidson 
Kempner injetou 800 milhões de 
euros, com a compra do projeto 
Crow, naquela que foi a maior 
transação de sempre no mercado 
imobiliário português. 

Apesar da transação milioná-
ria, a Davidson Kempner foi a oi-
tava empresa a apostar mais no 
mercado imobiliário português. A 
Blackstone ocupou o primeiro lu-
gar e também foi autor de duas das 
maiores transações do mercado 
imobiliário em 2022, com a com-
pra do portefólio Connect ao 
Novo Banco por 208 milhões de 
euros e do portefólio Bond à M7 
por125 milhões de euros. 

A procura internacional au-
mentou face a 2021, o que, segun-
do o CE0 da Square A  sset  Mana-
gement, Pedro Coelho, pode ter 
acontecido, já que "as taxas a que 
se compram imóveis em alguns 
países estrangeiros são mais ele-
vadas do que no nosso país". 

Este movimento pressiona em 
alta os preços, já que "o negócio 
dos fundos é comprar ativos imo-
biliários para depois vender a um 
preço mais alto", refere Rita Silva. 
"As taxas dejuro muito baixas dos 
últimos anos do Banco Central 

Portefólio 
Move 

Atrium 
Saldanha 

Portefólio 
Bond 

Sede do Novo 
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Doméstico "'Internacional 

4 

66 90 

2017 2018 

O negócio dos fundos 
é comprar ativos 
imobiliários para 
depois vender a um 
preço mais alto. 
RITA SILVA 

Investigadora e ativista 
na Associação Habita 

"Canadá Pensions 
Fundsj Round 
Hill Capital" 

Sonae Sierra 
I Bankinter 

Blackstone 
(BREP) II125 
Merlin 

Properties 112 
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Europeu (BCE) e a da Reserva Fe-
deral geraramImita liquidez, au-
mentando os preços de forma na-
tural". Isso, aliado às políticas do 
Governo muito ativas para atrair 
essa liquidez para o imobiliário, fez 
com que os preços avançassem 
ainda mais, considera, numa refe-
rência aos vistos gold. 

Já Nuno Nunes garante que 
essa subida está relacionada com 
as rendas. "As classes de ativos em 
que houve uma correção positiva 

21 

° 

de preço deve-se principalmente 
a um atunento do preço das ren-
das", concluiu. 

Embora o voltune de imóveis 
arrendados por fundos estrangei-
ros seja desconhecido, no panora-
ma nacional o volume aumentou 
em 2022 para 9,35 mil milhões de 
euros de 7,48 mil milhões de eu-
ros em 2021, segundo os dados da 
Assoei ação Portuguesa de fluidos 
de Investimento, Pensões e Patri-
mónios (APFI PP).■ 
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Portugueses sem força para 
concorrer com estrangeiros 

A grande capacidade financeira dos fundos internacionais deixa os 
pares portugueses com dificuldades em competir. O movimento é, 
contudo, visto com bons olhos por vários atores no ramo. 
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As taxas a que 
se compram imóveis 
em alguns países 
são mais elevadas 
do que no nosso país. 
PEDRO COELHO 
CEO na Square Asset 
Management 

Maiores 
investidores 
do mercado 
imobiliário 
português 
em 2022 
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A correção positiva 
em classes de ativos, 
foi principalmente 
pelo aumento do 
preço das rendas 
NUNO NUNES 
Responsável por mercados de 
capital na CBRE 

A entrada de fundos internacio-
nais no mercado imobiliário 
português é visto com bons 
olhos por quase todos os atores 
envolvidos no ramo. No entan-
to,pode criar entraves à ativida-
de dos fundos nacionais, que 
têm vindo aperder terreno des-
de 2008. 

O investimento internacio-
nal no mercado imobiliáriopor-
tuguês tem sido ra=pante - to-
til i 7ando 85% de todo o inves-
timento, segundo um relatório 
da Savills -, o que tem deixado 
os fundos nacionais com difi-
culdades principalmente em re-
lação a projetos imobiliários de 
maior dimensão e também na 
obtenção de melhores negócios. 

"A maior capacidade finan-
ceira de grande parte dos inves-
tidores internacionais, aliada à 
cada vez maior dimensão das 
operações imobiliárias que são 
efetuadas em Portugal, torna di-
ficil aos organismos de investi-
mento imobiliário (OH) nacio-
más competirem com esses in-
vestidores", avisa a Associação 
Portuguesa de Fundos de In-
vestimento, Pensões e Patrimó-
nios (APFIPP) ao Negócios. 

Isto fez com que estes per-
dessem terreno. "Os fundos de 
investimento imobiliário nacio-
nais perderam relevância no 
mercado de investimento", in-
dica o responsável por merca-
dos de capitais na CSPE,Nuno 
Nunes. "Hoje em dia são pouco 
mais de uma mão-cheia os fun-
dos de investimento imobiliá-
rio [nacionais] que estão ati-
vos", analisa. 

No entanto, nem sempre foi 
assim. Segundo o especialista 
em capitais, até há uma década, 
os fundos nacionais defini= 
mais de 50% do investimento 
imobiliário anual. O recuo 
aconteceu durante a grande cri-
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Hoje em dia são 
pouco mais de uma 
mão-cheia os fundos 
de investimento 
imobiliário 
[nacionais] que 
estão ativos. 
NUNO NUNES 
Responsável por mercado 
de capitais na CBRE 

0 maior 
conhecimento dos 
gestores locais tem 
levado investidores 
[estrangeiros] 
a optar pela 
constituição 
de 011 nacionais. 
FONTE OFICIAL 
APFIPP 

se financeira de 2008 e a recu-
peraio nunca aconteceu. A so-
mar, a injeção de capital por 
parte de investidores estrangei-
ros, financeiramente capazes, 
ia aumentando. 

"A partir de 2014 e 2015, 
Portugal começou a entrar de 
fornida rápida no radar desses in-
vestidores internacionais, que 
têm uma dimensão e capacida-
de de investimento que lhes 
perniite ser muito competitivos  

e capazes de executar as maio-
res operações do mercado", diz 
Apesar dos desafios que impli-
ca, o investimento estrangeiro 
continua a ser aclamado. "Cre-
mos que é reconhecido por to-
dos a importância do investi-
mento internacional", refere a 
APFIPP. 

As razões prendem-se es-
sencialmente com a maior li-
quidez que trazem ao mercado 
imobiliário nacional,"permitin-
do, portanto, que atualmente 
seja possível comprar e vender 
imóveis, num menor espaço de 
tempo, por valores próximos do 
que se entende ser o seujusto 
valor", exylica. 

Além disso, muitos destes 
investidores internacionais op-
tam por criar veículos portu-
gueses. "0 maior conhecimen-
to dos gestores locais e a sua re-
conhecida capacidade de ges-
tão tem levado alguns desses in-
vestidores a optar pela consti-
tuição de OH nacionais, como 
veículo privilegiado para atuar 
no nosso mercado", remata. 

E as gestoras portuguesas 
como veem o investimento es-
trangeiro? O CEO da Square 
Asset Management, Pedro 
Coelho, não os vê como uma 
ameaça, já que "muitos destes 
investidores estão disponíveis 
para adquirir imóveis com mais 
risco - como terrenos e imóveis 
devolutos - e muitas vezes con-
traem um montante de dívida 
elevada". Além disso, o gestor 
prevê que os findos nacionais 
se tornem mais competitivos, 
este ano, com o aumento das ta-
xas dejuro. 

Em 2022, o Munero de fin-
dosvoltou a recuar, segundo os 
dados da Comissão do Merca-
do de Valores Mobiliários, em-
bora o volume sob gestào dos 
mesmos tenha subido. ei  MM 
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O
ambiente negativo que 
se vive nos mercados 
não chegou ao setor do 
imobiliário, que bateu 

um recorde em 2022.0 investi-
mento em logística e indústria foi 
o que cresceu mais depressa -
com a escassez de oferta face à 
procura a ajudar -, embora ainda 
não chegue aos calcanhares da bo-
telaria e escritórios. 

No ano pngsado, o volume de 
negócios no setor comercial do 
mercado imobiliário português -
hotéis, escritórios e indústria e lo-
gística - atingiu 3,4 mil milhões de 
euros, ultrapassando o antigo re-
corde de 3,36 mil milhões de eu-
ros atingido em 2013, segundo um 
relatório da consultora Jones 
Lang T aSalle. 

Depois de dois anos de confi-
namentos que sufocaram o setor 
hoteleiro, 2022 %i o ano em que 
este voltou a respirar e a atrair o 
interesse dos investidores. 

Os números falam por si. Dos 
3,4 mil milhões obtidos no total do 
comercial, a hotelaria concentrou 
Llmil milhões de euros em inves-

 

Iiinento, o que cot esi.unde a 33% 

66 
Desempenho hoteleiro 
foi muito influenciado 
por transação de mais 
de dois terços do total 
do investimento. 
NUNO NUNES 

Responsável por mercados 

de capitais na CBRE 
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Escassez de oferta gera 
mais capital para a logística 

O volume de negócios no mercado imobiliário português comercial atingiu um 
recorde em 2022. A escassez de oferta na logística e na indústria está a tornar o setor 
ainda mais atrativo, embora hotelaria e escritórios continuem a centrar atenções. 

Anton vaganov/Reuters 
do total, "muito influenciado por 
uma transação que representou 
mais de dois terços desse volume 
de investimento", dix o responsá-
vel por mercados de risco da 
CBRE, Muro Nunes.. 

O especialista refere-se à com-
pra de ativos por parte da norte-
-americana Davidson Kempner 
por 800 milhões de euros, uma 
transação-recorde no imobiliário 
português. 

Além do referido negócio,o se-
torhoteleiro também contou com 
200 milhões de euros de fluidos 
internacionais, localizados em 
Lisboa, Porto e Algarve, bem 
como transações mais modestas 
que vão de cinco a 10 milhões de 
euros em zonas suburbanas. 

O investimento em escritórios 
não ficou muito atrás e teria ultra-
passado o setor hoteleiro, se não 
fosse a transação milionária da 
Davidson Kempner. O setor con-
seguiu obter 900 milhões de eu-
ros, uni valor que ficou 11% abai-
xo dos níveis de 2019, antes da 
pandemia. 

Contudo, nulo Nunes, espe-
ra que, apesar do setor hoteleiro 
em 2022 ter captado mais dinhei-
ro, o dos escritórios volte à ribal-
ta já este ano. "Tipicamente, em 
Portugal e na Europa, o setor em 
que os fundos imobiliários mais 
investem é o dos escritórios. Em 
2023 esta tendência deverá vol-
tar", afirma. 

As principais transações do se-
tor em 2022 incluíram a compra 
do Atrium Saldanha por uma 
"joint-venture" entre a Sonae 
Sierra e o Bankinter, os dois edi-
ficios Echo e Aura no Parque das 
Nações pelo BNP Paribas Real 
State e três edificios de escritórios 
no centro de Lisboa pela South 
Asset Manager. 

Apesar de o investimento em 
logística e indústria ainda estar 
atrás do hoteleiro e dos escritórios o desequilíbrio entre a oferta e a procura torna atrativo o setor da logística. 

MARIANA AZEVEDO 

marianaazevedo@negocios.pt 
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Alexandre Azevedo 

A grande procura e pouca oferta está a gerar um avanço dos preços. 

Preços sobem sem casas 
novas e atraem capital 
para o setor residencial 

A grande procura por casas em Portugal tem levado a que 
os preços subam. Em consequência, o interesse dos grandes 
investidores dos fundos também saiu reforçado. 

- oom18% de representatividade 
-, este foi o que teve o crescimen-
to mais rápida O setor conseguiu 
600 milhões de euros de volume. 
O volume dos últimos três anos 
estava abaixo de 100 milhões de 
euros. 

O CO da Square Asset Ma-
nagement, Pedro Coelho, explica 
que "como advento da Covide do 
`e-commerce', o setor da logística 
passou a ter uma importância 
maior". Consequentemente, o 
mercado passou a oferecer "boas 
oportunidades de investimento, 
muito apoiadas pela conclusão de 
três grandes negócios entre os100 
milhões e os 220 milhões de 
euros", completa Nuno Nunes. 

As duas transações mais rele-
vantes no setor foram a compra 
das carteiras Portfolio Cormect do 
Novo Banco e Portfolio Linda da 
M7 pela Blackstone. A aquisição 
do parque logístico Azambuja 
Green pelo fundo Aguda Capital 
Southern European Logistics 
também se destacou. 

Além disso, Nuno Nunes sa-
lienta que continua a existir um 
grande desequilíbrio entre a pro-
cura e a oferta, que leva "os inves-
tidores a terem a expectativa de 
que este setortenhaiundesempe-
nho muito positivo nos próximos 
anos", por serem capazes de re-
duzir os seus riscos operacionais, 
aponta o especialista • 

44 
Com o advento da 
Covid e "e-commerce", 
o setor da logística 
passou a ter uma 
importãncia maior. 
PEDRO COELHO 

CEO da Square Asset Management 

Apesar do aumento das taxas de 
juro pressionar o crédito das fit-
milias, o mercado imobiliário 
português nunca foi tão atrati-
vo para grandes investidores. A 
elevada procura em relação à 
oferta no mercado, principal-
menin por americanos,tempro-
vocado um aumento dos preços, 
oque faz com que haja cadavez 
mais investidores dispostos ain-
vestir o seu dinheiro no merca-
do: em 2022, segundo as estima-
tivas daJLL, °volume de negó-
cios atingumesmo um recorde. 

Segundo a consultora, ovo-
lume total de transações ficou 
entre 30 e 31.000 milhões de 
euros, um valor nunca antes 
atingida O mercado residencial 
tem sido alvo mais de investi-
mento doméstico dogue estran-
geiro, com estes últimos a au-
mentarem a presença. Apesar 
dos investidores internacionais 
serem responsáveis por apenas 
6% da quota de mercado, o seu 
peso em termos de volume de 
negócios anda à volta de 11%. 

Por sua vez, é a procura por 
residências, porparte de ambos, 
que tem provocado o aumento 
dos preços, uma vez que a ofer-
ta é escassa "A razão simples é 
que tem havido muita procura 
por parte de prismas para com-
piar casas, quer sejamportugue-
ses quer estrangeiros e como 
não tem havido construção de 
risas novas, como houve na dé-
cada anterior, ospreços subiram 
muito", explica ao Negócios o 
CEO da SquareAssetManage-
ment Pedro Coelha 

No entanto,a procura não dá 
sinais de abrandamento. "A atra-
tividade de Portugal como des-
tino para viver continua a au-
mentar a procura internacional 
da qual os americanos têm sido 
bastante dinâmicos. O desequi-
librio entre a oferta e aproe= 

31 
RESIDENCIAL 
Estima-se que o 
volume de negócios 
no setor residencial 
tenha atingido um 
recorde - entre 30 e 31 
mil milhões de euros -
no ano passado. 

continua a conduzir a um au-
mento de preços que não é pre-
visível terminarnum futuropró-
ximo", salienta a responsável 
pelo setor residencial da JLL 
Portugal, Patrícia Barão. 

Para a especialista, é neces-
sário "uma abordagem devida-
mente orquestrada para resol-
ver a acessibilidade à habitação 
e para implementar esquemas 
de construção de habitações que 
se poderiam mudar o panorama 
residencial em Portugal", diz. 

A investigadora e ativista na  

Associação Habita Rita Silvavai 
mais longe: ̂ a crise dehabitação 
precisade ser resolvidajá".Aes-
pecialista =habitação sugere 
que alémdeserpreciso acabar 
com os incentivos àprocuraex-
tema endinheirada e aos resi-
dentes não habituais que não 
pagam impostos", também diz 
que é urgente a "suspensão de 
despejos até queh.*unm alter-
nativa habitacional 

No entanto, segundo a Asso-
ciação Portuguesa de Fundos de 
Investimento, Pensões e Patri-
mónios (APFIPP) a grande 
proteção ao mercado imobiliá-
rio já condiciona o investimen-
to através de fundos de investi-
mento. "Amaiorproteção que é 
conferida aos inquilinos, face ao 
que são os direitos dos senho-
rios, o mercado do arrendamen-
to habitacional é percecionado 
como tendo um maior risco e 
uma menor rendibilidade  do 
que o arrendamento comercial", 
afirma a associação. 

"Em Portugal o peso dos 
fundos é diminuto, cerca de 12 
biliões de euros distribuídos por 
todas as classes de ativos sendo 
que apenas cerca de 400 mi-
lhões investidos em habitação 
para o arrendamento", defende 
José Cardoso Botelho, CO da 
Vanguard Properties, lamen-
tando que não haja medidas de 
incentivo, o que - considera -
"decorre da imagem de insta-
bilidade legislativa que temos, 
nomeadamente, no arrenda-
mento habitacional". 

Segundo José Cardoso Bo-
telho, "os fundos depensões são 
os melhores investidores que 
Portugal poderia captar já que 
financiam operações de grande 
~ala, a longo prazo, com me-
nores perspetivas de retomo, 
mas com obrigação de estabili-
dade no retomo". •  RIFA 
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GONÇALO ANTUNES GEÓGRAFO E ESPECIALISTA EM HABITAÇÃO 

"O Mais Habitação não é 
amigo de quem é proprietário" 
Há "diferenças significativas" no apoio dado a quem tem arrendamento 
e crédito à habitação, com estes últimos a ficarem muito mais 
desprotegidos, alerta o investigador e professor da Universidade Nova. 

FILOMENA LANÇA 

filomenalanca@negocios.pt 

N
o dia emque o Gover-
no se preparar para 
aprovar em Conselho 
de Ministros uma pri-

meira parte do seu pacote "Mais 
Habitação", Gonçalo Antunes, 
geógrafo, investigador na área da 
habitação e professor convidado 
no Departamento de Geografia da 
Universidade Nova analisa  as me-
didas propostas pelo Executivo. 
"São bem-intencionadas", diz, 
mas era preciso ir mais longe. 

Acha que este pacote tem 
potencial para mudar algu-
ma coisa? 
Penso que vem com medidas 

que são bem-intencionadas e al-
gumas são boas. Podem é pecar 
por não terem um universo de 
abrangência muito grande. Algu-
mas têm um pendor assistencia-
lista e podiam ir mais longemt uni-
versalização dos apoios,porque há 
necessidades que vão para além 
das medidas citadas E o direito à 
habitação é universal e não assis-
tencialista. 

O apoio ao arrendamento é um 
dos que podia ir mais longe? 
É uma medida bem pensada, 

parece-me adequado que vá até ao 
6.° escalão do IBS e é um bom 
apoio, que pode chegar a 200 eu-
ros por mês, o que é substancial 
para um família comuna taxa de 
esforço acima de 35%. Já a para-
metrização de acordo como Porta 
65 pode ser algo limitativa, apegar 
de esses limites terem vindo a ser 
atualizados. O problema é que o 
apoio vai diminuindo ao longo dos 
anos e isso é negativo,porq-uenada  

nos faz prever que as famílias este-
jamnuma situação melhor daqui a 
um ano. A inflação continua por aí 
e os encargos coma habitação con-
tinuarão a ter impes° muito subs-
trincha, mas claro que tudo isto ain-
da pode ser alterado. Houve uma 
consulta pública, o Governo terá 
ouvido os agentes e atores que in-
tervêm no mercado e, se existe diá-
logo e vontade de ouvir, é de espe-
rarque as medidas não sejamapre-
sentadas da mesma form. 

Seja como for será um apoio 
para chegar a muita gente? 
O Governo chegou a falar em 

100 mil famílias.  São muitas, mas 
são as que agora estão com taxa de 
esforço superior a 35%. É preciso 
ver, destas, quantas têm rendi-
mentos até ao 6.° escalão [do IRS] 
e das que restam, verificar quais 
têm rendas de acordo com os pa-
râmetros do Porta 65. Há urna ex-
pectativa que é preciso ver se tem 
concordância com a realidade. 

Os parâmetros do Porta 65 
estão muito longe dos valo-
res do mercado? 
Já estiveram mais longe, mas 

oPorta 65 sempre teve unia apli-
cação difícil nos territórios mais 
pressionados. Os valores têm vin-
do a ser atualizados, mas não são 
oque o mercado pratica. E, por-

  

tanto, vai haver ume conjunto alar-
gado de famílias que não vai con-
seguir aceder à medida porque a 
sua renda é demasiado alta. 

O Porta 65 é também aqui 
usado para famílias com pro-
blemas inesperados. 
É uma medida muito impor-

tante, que só peca por tardia num 
Estado social. E ainda é preciso 
ver como vai continuar no futuro. 

Acha que devia haver um 
Porta 65 Idosos? 
Devia existir uma medida de 

apoio ao rendimento para a tercei-
ra idade.A Constituição diz que as 
pessoas idosas têm direito a con-
dições de habitação. E sabemos 
que as reformas são muito baixas 
e as pessoas juntam a essa a fragi-
lidade da saúde e a impossibilida-
de de trabalhar. Devíamos terpo-
liticas de habitação diversificadas, 
que não temos tido. O Porta 65 é 
um bom modelo, mas há tf-idauma 
população, ativa e reformada, que 
precisa de apoios e não os tem. 

No que toca ao apoio ao 
crédito, será suficiente? 
Há diferenças significativas no 

tratamento dado ao arrendamen-
to e ao crédito, o que é claramen-
te unia opção política. Aqui o 
apoio mensal com a bonificação  

dojuropcde chegar a 60 euros, no 
arrendamento são 20(1 O 'Mais 
Habitação' não é muito amigo de 
quem é proprietário. E é desade-
quado perante a realidade do pró-
prioPaís, que éiun modelo depro-
prietários, com rendimentos e 
poupanças baixas, que tiveram de 
se endividar com crédito habita-
ção. E os apoios aqui são muitíssi-
mo limitados. 

Houve outras medidas, como 
a renegociação de créditos. 
Mas não funcionam, porque 

estão sempre dependentes dos 
bancos. Deixam as familias, que es-
tão numa situação de fragilidade, 
nas mãos dos bancos. São clara-
mente insuficientes. E esta medi-
da agora épouco abrangente. O va-
lor do crédito só pode ser até 200 
mil euros, o que é manifestamen-
te reduzido - municípios como 
Lisboa, Oeiras ouCasmis, que té'n 
poucas transações abaixo de 200 
mil euros, ficam logo excluídas ou 
será residual. E este valor de 200 
mil euros é incoerente face a esse 
outro diploma, que obriga os ban-
cos a renegociar créditos até 300 
mil euros e agora, no apoio do Es-
tado,descemos100 mil euros, para 
os 200mil. °valor está deslocado 
da realidade nos municípios mais 
pressionados, que são também os 
mais habitados. 

E a limitação de rendimentos? 
Penso que a limitação até ao 

6.0 escalão de MS é limitadora do 
universo abrangido. Porque no 
caso de subida das taxas de juro, o 
impacto não se esgota negras fa-
mílias. O aumento foi emito 
abrupto. Num crédito habitação 
recente, estamos a falar com mui-
ta facilidade de 400 ou 500 euros 
a mais de prestação. Uma família 
acima do sexto esealão em Portu-
gal tem um rendimento relativa-
mente acima da média para anos-
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sa realidade, mas este aumento vai 
criar uma situação disniptiva no 
orçamento familiar. Devia ir-se 
mais longe do que o 6.° escalão. 
Um crédito à habitação de 250mil 
euros, que é uma casa absoluta-
mente normal na área metropoli-
tana de Lisboa, tem um aumento 
de 500 euros na prestação que 
paga da casa. Ejá estaria fora des-
ta medida. E é um apoio que no 
máximo é de 60 euros, mas estas 
familias, que se calhar são na 
maioria jovens, que compraram 
recentemente, são quem acaba 
por sair mais prejudicado. Fazia 
sentido no crédito à habitação que 
os apoios chegassem ao escalão 

"O apoio para o crédito devia 
ser muito mais generoso para 
as famílias." 

"Devia existir uma medida de 
apoio ao rendimento para a 
terceira idade." 
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"Temos aqui um Estado 
intervencionista e quase 
coletivista" 

seguinte. Assim, o universo de fa-
mílias apoiadas será substancial-
mente reduzido. E pouco e é des-
locado da realidade daquilo que se 
está apwarnum País de proprie-
tários. Esta medida é insuficiente 
para a urgência da questão. Fazia 
todo o sentido, por exemplo, uma 
medida quejá era falada no Orça-
mento do Estado e que até já era 
quase dada como certa, que era a 
dedução em MS das despesas 
com osjuros do crédito da habita-

 

O Governo não avançou por-
que diz que não seria uma aju-
da imediata, seria preciso es-

  

perar pela liquidação do IRS, 
enquanto o apoio é mais ime-
diato. 
Não é imediata mas vem, nem 

que sejano ano a seguir. Volta para 
as famílias.Umnão substituio ou-
tro. São complementares.A dedu-
ção em IBS das despesas com os 
juros do crédito da habitação de-
via estar em vigor já, como está, 
aliás, para os créditos até 201L O 
apoio para o crédito devia ser mui-
to mais generoso para as ftunílias  
E se não queremos que daqui auns 
meses comece a disparar o crédi-
to malparado, convém agir antes 
de as famílias começarem a entrar 
em incumprimento. ■  

Pararesolver °problema daha-
bitação"nãohá qualquerneces-
sidade de entrar em conflito 
como direito de propriedade", 
alerta Gonçalo Antunes. Para o 
geógrafo e investigador, o Go-
verno tem"um leque de opções 
políticas" que não implicam op-
tarpelo arrendamento forçada 

O arrendamento forçado 
de devolutos é a medida 
mais polémica. Será eficaz? 
Em Portugal esse dever de 

arrendar devolutos só existiu 
duns vezes, durante a I Guerra 
Mundial e após o 25 de AbriL 
Era respeitado? Ninguém liga-
va, mas isso esteve na lei. Ora 
bem, se só esteve na lei duas ve-
zes é porque realmente não 
deve ser uma coisa muito con-
sensuaL É umamedidaque está 
a ser entendida como hostil à 
propriedade privada e de con-
frontação com os proprietários, 
porque no limite também aca-
baria por envolver posses admi-
nistrativas. Foi uma medida que 
tevevários problemas de comu-
nicação,porque não se explicou 
exatamente o que é que se que-
ria dizer com os devolutos,hou-
ve muita gente que ficou com 
medo das casas de férias, dos 
emigrantes, da segunçla habita-
ção fora de Lisboa Obvio que 
isso nunca estaria em causa, 
mas houve um problema de 
comunicação que contaminou 
imediatamente qualquer dis-
cussão. 

Mas concorda? 
Acho que o Estado deve agir 

preferencialmente de acordo 
com os recursos que teme com 
aquilo que tem ao seu dispor 
sem colidir nem criar tensão 
desnecessária com o direito de 
propriedade. O direito àhabita-
ção não deve depender do con-
dicionamento de outros direi-
tos, mas sim da exigência da or-
ganização de políticas públicas 
de habitação que possibilitem o 
acesso à habitação condigna 
paratodos. E cabe ao Estado em  

primeirolugarassegurarrespos-
taaPara resolver o problema da 
habitação e do acesso à habita-
ção não há qualquer necessida-
de de entrar em conflito com o 
direito de propriedade, porque 
o Estado tem um leque de op-
çõespolíticasemmatériadeha-
bitação que podem permitir 
amenizar o problema que exis-
te em determinado momento 
sem entrar em conflito direto 
com a proprierbvIe. Isso só ser-
ve para contaminar a discussão 
à volta das políticas de habita-
ção, sem qualquer necessidade, 
e criar uma enorme crispação 
politica esocial Porque emPor-
tugalháuingrande apego àideia 
da propriedade. Não éumaboa 
proposta, não vem resolver 
nadn Além disso, Porto eLisboa 
já disseram que não iam aplicar 
e a partir daí parece-me que o 
assintoficalogoquasearruma-
da 

Em suma, temos aqui um 
Estado muito mais inter-
vencionista. 
A postura intervencionista 

vê-se em quase todo o pacote 
`Mais Habitação'. E vê-se tam-
bém na diferença entre aquilo 
que se fez até ao 'Mais Habita-

 

o', que foi deixar o mercado ir 
fimcionando livremente, com 
um ou outro ajuste com uma ou 
outra regulação, mas fez-se 
muitopouco ou nada. O Gover-
no agora vem comum discurso 
de que é tudo em continuidade,  

mas do meu ponto de vista não 
há continuidade, há uma clara 
rutura. E éumarutrtra interven-
cionista, em que o Estado inter-
vém de uma forma muito forte 
no mercado e em questões re-
lativamente colaterais, mas que 
também estão relacionadas, 
como o alojamento locaL E uma 
postura claramente interven-
cionista para com a proprieda-
de, caso do controlo das rendas. 

Essa faz sentido ou não? 
É uma medida que não vai 

beneficiar aqueles que já não 
conseguiam pagar as rendas 
atrais Ou seja, vai beneficiar 
aqueles quejá tinham contratos 
de arrendamento, que vão ficar 
com contratos mais ou menos 
estabilizados de acordo com a 
inflação. Para esses inquilinos 
será bom. É bom para aqueles 
que já conseguiam chegar aos 
valores do mercada Para aque-
les que já não conseguiam, 
acrescenta pouco, porque vão 
continuar fora e com a inflação 
cadavez estão mais fora. Mas é 
uma boa medida no sentido em 
que ovalor do arrendamento ao 
longo dos últimos anos cresceu 
de forma explosiva e este con-
trolo derendasvaipossivelrnen-
te limitar Pese crescimento no 
no futuro próxima Então isso é 
positivo. Mas o Estado, no geral 
do 'Mais Habitação' tem uma 
política que é claramente inter-
vencionista e em alguns casos 
quase coletivista■ 

"O direito ã habitação 
não deve depender 
do condicionamento 
de outros direitos." 

"Postura intervencionista vê-

 

-se em quase todo o pacote." 
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GONÇALO ANTUNES GEÓGRAFO E ESPECIALISTA EM HABITAÇÃO 

"Há uma injustiça fiscal para quem 
se manteve no arrendamento" 
Os proprietários que, mesmo em zonas muito pressionadas, continuaram no 
arrendamento e não fugiram para o alojamento local vão agora pagar mais impostos 
do que quem arrendou a turistas e agora decide passar para o mercado habitacional. 

FILOMENA LANÇA 
filomenalanca@negocios.pt 

o pacote "Mais  Habita-
ção" não tem de fornm 
direta uma maior ofer-
ta de habitação, avisa 

Gonçalo Antunes. Para o geógra-
fo e especialista na área da habita-
ção, há urna grande dose de 
l'aishful thinldng"da parte do Go-
verno, o que, diz, "é tuna postura 
arriscada". 

Este pacote inclui medidas 
para as rendas antigas, e o 
Governo avança sem saber 
exatamente qual é o univer-
so de famílias abrangido, 
porque o estudo encomenda-
do ao PlanApp ainda não 
está concluído. Diria que faz 
sentido este congelamento 
dos contratos anteriores a 
1990? 
Acho essa medida boa. Vem 

estabilizar urna situação para a 
qual não vejo outra solução: con-
tratos com rendas antigas, com 
natureza vinculística, farnilias na 
terceira idade, com rendimentos 
baixos. Una das coisas que o Go-
verno diz com esta medida é que é 
preciso proteger os inquilinos cone 
arrendamentos mais antigos. E no 
fundo passar a mensagem de que 
algumas decisões que foram to-
madas em 2012 nunca deviam ter 
acontecido. E tentar estabil  irar  al-
giunas situações de dramas huma-
nos que aconteceram resultantes 
desças alterações. Mas embora se 
vá no caminho correto, os senho-
rios com contratos anteriores a 
1990 continuam a estar prejudi-
cados pela habitação social força-
da a que continuam sujeitos, sem 
uma real compensação do Estado 

Os apoios fiscais serão sufi-
cientes para convencer os 
proprietários a investir e a 
apostar mais no arrenda-
mento? 
O Mais Habitação' não tem de 

fonna direta uma maior oferta de 
habitação. O que faz é criar uma 
série debeneficios fiscais, para que 
as habitações que estão alotadas 
por exemplo ao turismo, ao aloja-
mento local (AL) passem para o 
arrendamento. 

No caso do AL haverá mesmo 
um agravamento, com a 
nova contribuição. 
Exato, e que tem uma forma 

de cálculo aparentemente muito 
complexa. Mas é tudo muito no 
'wishful thinldng', a ideia de que 
estes beneficies vão fazer com que 
mais caças entrem no mercado. 
Mas é uma postura arriscada, por-
que se coloca o aumento da ofer-

  

ta completamente nas mãos dos 
proprietários, que vão olhar para 
as várias opções que têm em mãos 
e perceber se esses beneficios fis-
cais são realmentebons ou não. E 
numa perspetiva de curto e médio 
prazo também. 

O IRS baixa de forma signifi-
cativa. 
Baixa de 23% para 25%. No 

meuponto de vista ainda é muito. 
E wn AL q-uertre a arrendamen-
to vai pagar zero até 2030, mas 
ninguém garante que em 2030 
não venha a pagar outra vez 28% 
ou o que Estado vier a definir. E há 
claramente uma injustiça fiscal 
porque houve proprietários, por 
vezes em locais muito pressiona-
dos, que estoicamente decidiram 
manter-se no mercado de arren-
damento podendo muito bem co-
lorir a sua habitação emAL, e que 
agora vão deixar de pagar 23% 
para pagar 25% enquanto o pro-
prietário do mesmo andar do lado 
esquerdo, que tinha umAL, agora 
vai poder parar para o arrenda-
mento e vai pagar zero. Há aí uma 
clara injustiça fiscal, que penaliza 
aqueles que se mantiveram no ar-
rendamento nos últimos anos. 

Uma medida muito contesta-

 

da é a do fim dos Vistos Gold. 
Essa é uma das que merece 

elogios, embora já seja bastante 
tardia e acabe por ser urna postu-
ra do Estado contraditória, por-
que ao mesmo tempo que termi-
na com os Vistos Gold, está a 
apoiar os nómadas digitais e po-
demos ter a certeza de que os nó-
madas digitais vão influenciar 
muito mais o mercado de habita-

 

o nomeadamente o mercado de 
arrendamento do que fiv»rain os 
Vistos Gold, que pressionaram 
mais na compra e mun segmento 
de luxo, embora depois todo o 
mercado se contagie.. 

embora isso já esteja previsto há 
muitos anos. Agora o Estado diz 
que vai compensar os senhorios 
com rendas antigas comumvalor 
compensatório, o problema é que 
isso é apenas uma intenção. 

Falta saber como se vai 
concretizar... 
E não diz como nem quando. 

Ou seja, a fórmula ainda não está 

definida. Nada está definido e por-
tanto vamos ver se não é nova-
mente falar-sede urna compensa-
ção aos senhorios com rendas an-
tigas que vai para as calendas, 
como todas as medidas do género 
foram até agora, porque já desde 
os anos 80 que se fala sobre uma 
medida deste género. Perdeu-se 
aqui uma oportunidade de definir 
já qual é que seria esse apoio. 

"Nómadas digitais vão influenciar 
muito mais o mercado do que o 
fizeram os Vistos Gold." 

"O Mais Habitação não tem de 
forma direta uma maior oferta 
de habitação." 


