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Idosos na mesma casa
há mais de 20 anos
a salvo de despejos
Os idosos que tenham contratos de arrendamento já celebrados ao abrigo do Novo Regime do Arrendamento Urbano
(NRAU), isto é, posteriores a
1990, e que vivam na mesma
casa há mais de 20 anos, vão
estar protegidos em caso de
despejo.
Significa isto que os senhorios não podem opor-se à renovação dos contratos ou proceder à sua denúncia e avançar
com despejos, a menos que
pretendam realizar obras de remodelação ou restauro profundos que obriguem à saída do
inquilino.
Também ficam a salvo os idosos ou pessoas com um grau
de deficiência igual ou superior
a 60% que, tendo contratos antigos, os deixaram involuntariamente transitar para o NRAU,
em 2012, por desconhecimento ou lapso. Será abrangido
quem estiver na casa há pelo
menos 15 anos (desde 2003).
Económica, RNZ Digital, Revista Anteprojetos, Magazine Imobiliário e
Jornal Construir, que serão “media
partners” do evento.
A ZEST prevê que na 2ª edição, visitem o evento cerca de 7.000 pesrá do valor mediano das rendas por
metro quadrado (m2), um indicador
a ser apurado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE
A adesão é voluntária, mas há
vários requisitos a preencher. Entre eles a duração do contrato, que
deverá ter um prazo mínimo de
três anos, renovável anualmente
até aos cinco anos. Depois, e para
que um inquilino possa arrendar a
casa, será necessário que o valor
da renda não ultrapasse uma taxa
de esforço entre os 10% e os 35%
do rendimento médio mensal do
agregado.
*Inquilinos podem fazer obras
e pedir reembolso
Na votação indiciária do pacote legislativo sobre a habitação foi
também decidido que os inquilinos
poderão executar obras no imóvel,

soas e que o número de participações nos seminários se aproxime dos
1000. A edição do ano passado contou com a presença de 4500 visitantes e 500 participantes nos seminários realizados.
se forem urgentes e caso o senhorio não as realize, e depois solicitar
o reembolso.
*Criação do SIMA
O polémico Balcão Nacional do
Arrendamento (BNA) continua sem
solução à vista – BE e PCP pedem
a sua revogação, e a “devolução”
dos despejos aos tribunais, mas ainda não há consensos.
Agora, será criado um novo serviço ao qual os inquilinos se deverão dirigir caso tenham questões ou
problemas a resolver relacionados
com o arrendamento, por exemplo
se quiserem pedir indemnizações
ou se tiverem problemas de assédio
no arrendamento. Nascerá o Serviço de Injunção em Matéria de Arrendamento (SIMA), que funcionará
junto da Direção-Geral da Administração da Justiça.

Lisboa: Tendência de subida de preços no residencial
vai manter-se, mas de forma mais moderada

O

mercado imobiliário em Lisboa superou todas as expetativas em 2018,
prevendo-se que no ano de 2019 continue a verificar-se uma tendência
de subida de preços, sobretudo no segmento residencial. Contudo, de
modo mais suave.
De acordo com dados do INE, os preços da habitação em 2018 subiram
cerca de 20% em Lisboa, verificando-se valores no segmento premium de
frações habitacionais a superar os 10.000 G/m2 na zona da Av. da Liberdade
e envolvente, absorvidos por compradores de várias nacionalidades, oriundos
principalmente do Brasil, França e Inglaterra.
O mercado do Alojamento Local (AL) tem também contribuído para o
crescimento do segmento residencial, com os investidores nacionais a
direcionarem esforços na aquisição de imóveis com vista ao arrendamento
temporário. Este efeito, que tem o epicentro na zona central da cidade, tem
contagiado outras zonas periféricas do concelho que, por sua vez, vão sendo
alternativas para os investidores e que apresentam taxas de crescimento dos
preços também consideráveis.
Existe atualmente vários empreendimentos de construção nova ou em
reabilitação em zonas do concelho periféricas de 2º e 3º coroas, face à Baixa,
com preços de 5.000 G/m2.
Um dos principais motores para o dinamismo que se verifica no imobiliário,
tem sido o turismo, que tem batido recordes. Importa assim assegurar que
este fator chave para o imobiliário e em grande medida para a economia do
país se mantenha com um crescimento sustentável e atratividade favorável.
Por vezes surgem alguns sinais que são contraditórios, mas, também, há
sinais positivos como a recente notícia do contrato para o novo Aeroporto
no Montijo. Só assim podem ser criadas condições para o crescimento do
imobiliário e do país.
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A

presentamos alguns indicadores
do mercado residencial relativos a
Vítor Osório
algumas zonas da cidade de Lisboa
Costa (Diretor)
e do concelho. Os valores apresentados
Mercado Imobiliário
Lisboa
dizem respeito ao 3 e 4º trimestre de 2018
e decorrem duma análise realizada para a
determinação da mediana (valor central do conjunto de dados) em G/m2
para cada uma das localizações do quadro acima, num conjunto de 391
imóveis. Trata-se de observações de frações habitacionais (apartamentos),
para compra/venda e na sua
Apartamentos G/m2 / Mediana
maioria de processos de avaliação
imobiliária em que a nossa empresa
Localização/Zona
Venda
esteve presente. Estes indicadores
Av. Liberdade (S. António)
4250 G
são meramente orientativos e não
Baixa (Chiado)
3900 G
conferem qualquer vínculo ou
compromisso por parte da Structure
Parque das Nações
3700 G
Value, decorrem duma análise
Belém
3000 G
estatística de dados base dos
Lisboa
(concelho)
2800 G
registos da empresa.

