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Destaque
Aposta centra-se em quatro mercados

IMOBINVEST vai atrair novos investidores para imobiliário do Porto
Elisabete Soares

elisabetesoares@vidaeconomica.pt

O

IMOBINVEST - Salão do Imobiliário está de regresso ao
Porto. A segunda edição vai
decorrer entre os dias 8 e 10 de Março, novamente no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.
De acordo com José Oliveira, diretor da ZEST Eventos, “o foco do salão passa pela atração de potenciais
investidores ao mercado imobiliário
do Porto, e toda a comunicação do
evento está focada nesse objetivo,
utilizando para o efeito uma série de
canais especializados”.
Assim, a 2ª edição do evento
vai apostar fortemente em quatro mercados internacionais, cujo
investimento no setor imobiliário
português tem sido significativo,
como são os casos do mercado
brasileiro, francês, espanhol e luxemburguês.
Acrescenta José Oliveira, que
“existe, desta forma, um foco na
qualificação do visitante, tendo em
conta os objetivos do mesmo e a sua
origem. O investimento no mercado imobiliário do Porto tem crescido
progressivamente, tornando o evento claramente atrativo para quem
procura saber mais sobre um possível investimento na cidade”.
O responsável da ZEST Eventos adianta, que “já se encontram
confirmadas as presenças de várias empresas e entidades ligadas
ao setor”, bem como está garantida a “apresentação de vários empreendimentos imobiliários e de

Contratos de longa duração

Benefícios fiscais
aos senhorios
não estão sujeitos
a limite
de rendas
A Assembleia da Republica aprovou nos últimos dias de 2018 as novas regras do arrendamento urbano, em que se inclui os benefícios
fiscais aos senhorios que decidam
celebrar contratos de arrendamento
de longa duração.
De acordo com o apanhado feito pelo portal Idealista News foram
várias as medidas aprovadas, destacando-se o conjunto de benefícios

produtos diferenciados, onde o
segmento do luxo tem um papel
de relevo”.

Idosos na mesma casa
há mais de 20 anos
a salvo de despejos

Evento ocupa piso 0 da Alfândega
De acordo com o José Oliveira, o
IMOBINVEST passará a realizar-se
no piso 0 do edifício da Alfândega,
com mais fácil acesso e onde os visitantes poderão encontrar espaços
cuidadosamente decorados, com o
objetivo de facilitar o reconhecimento e comunicação entre os expositores e os visitantes.
Outra das novidades é a criação
de espaços de networking, “onde o
conforto será dominante e que pretende potenciar o desenvolvimento
das interações necessárias ao desenvolvimento dos negócios do setor”,
destaca.
Está ainda prevista a realização de
seminários temáticos que abordarão as tendências atuais do mercado imobiliário. “A escolha dos temas
tem como base as questões atuais
que interessam ao setor, como, por
exemplo, o panorama económico, os
desafios que os promotores enfrentam, as novas tecnologias no mercado da habitação, o branding imobiliário, o investimento estrangeiro no
Porto, entre outros tópicos”, destaca José Oliveira. Acrescenta, ainda,
que os seminários pretendem ser
fóruns de debate onde os visitantes
poderão discutir e esclarecer determinados assuntos sobre o mercado
imobiliário.
Até ao momento, o IMOBINVEST
tem assegurado o apoio institucional
para os contratos de arrendamento;
programa de arrendamento acessível; inquilinos podem fazer obras e
pedir reembolso, entre outros.
*Benefícios fiscais para contratos
longos:
O diploma estipula a criação
de quatro novos escalões de tributação. Ao contrário da proposta inicial do Governo, foi decidido que
não será imposto em nenhum dos
casos um limite às rendas, o que
quer dizer que os senhorios terão
direito aos benefícios fiscais independentemente do valor praticado.
Assim: nos contratos entre 2 e
5 anos: a atual taxa de 28% sofre
uma redução de dois pontos percentuais. Nestes casos será agora
aplicada uma taxa de 26%, sendo
que, por cada renovação do contrato com igual duração será aplicada

A segunda edição do IMOBINVEST vai decorrer entre os dias 8 e 10 de Março, novamente
no Centro de Congressos da Alfândega do Porto
da Câmara Municipal do Porto, que
também colaborará na divulgação
do evento através da sua rede de comunicação fixa, assim como o apoio
da ASMIP – Associação dos Mediadores Imobiliários de Portugal, tal

como ocorrido na edição passada.
Também o portal Idealista marcará
novamente presença na nova edição
do salão imobiliário.
Na área da comunicação já estão
asseguradas parcerias com a Vida

nova redução de dois pontos percentuais, até ao limite de 14 pontos
percentuais;
Contratos entre 5 e 10 anos: a
taxa passa de 28% para 23% nestes casos, sendo que, e à semelhança do ponto anterior, também aqui
será aplicada nova redução de cinco
pontos percentuais por cada renovação do contrato, até ao limite de
14 pontos percentuais;
Contratos entre 10 e 20 anos: aplicada uma taxa de 14%;
Contratos
superiores
a
20
anos: aplicada uma taxa de 10%.

ção. A obra nova irá agora beneficiar de uma taxa de IVA de 6%, em
vez da taxa de 23%, à semelhança
do que já acontece na reabilitação.
Há, contudo, um pormenor: para
beneficiar desta taxa reduzida, os
imóveis deverão estar “ao serviço”
do arrendamento acessível pelo
prazo mínimo de 25 anos.

*Obra nova para arrendamento
com IVA reduzido
A proposta que vem reduzir o IVA
das obras de construção nova destinada ao mercado de arrendamento acessível, também foi aprovada
pelo grupo de trabalho da habita-

*Programa de Arrendamento
Acessível aprovado
A criação do programa de arrendamento acessível, proposto pelo
Governo, também foi aprovada. O
novo programa prevê a isenção de
tributação dos rendimentos prediais, em sede de IRS ou de IRC,
para os senhorios que celebrem
novos contratos de arrendamento
com preços que fiquem 20% abaixo do que é praticado no mercado
- o cálculo destes valores depende-

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,

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).
soas e que o número de participações nos seminários se aproxime
dos 1.000. A edição do ano passado
contou com a presença de 4.500 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.

Segmento Residencial Prime
– Foz Do Porto vs Baixa

A

zona da Foz na cidade do Porto é considerada como um dos locais
mais valorizados, senão o mais valorizado, da cidade e da região Norte,
sobretudo no segmento residencial/habitacional. Historicamente foi
sempre assim. Esta localização assumiu-se com uma vocação residencial para
o segmento alto (premium) e ainda é a residência de famílias/empresários do
Grande Porto. Próxima à orla costeira, regista a presença (oferta) de imóveis de
luxo.
Todavia essa liderança nos preços tem sido, nos últimos anos, rivalizada
com a zona da Baixa portuense que apresenta valores comparativamente
idênticos nalgumas zonas do denominado “casco”. Sobretudo em imóveis
que foram alvo de reabilitação e onde a procura de mercado é fomentada
pelo AL e também pela compra/venda de estrangeiros e investidores.
A zona da Foz concentra os valores mais elevados nalgumas zonas
específicas, tais como Av. Brasil/Rua de Gondarém.
As zonas mais valorizadas da Baixa são essencialmente o Centro Histórico
e a zona da Vitória que contam para além da habitação, com serviços,
comércio, hotelaria e também excelente mobilidade conferida pelos
transportes públicos com especial referência à proximidade de estações da
linha do Metro.
A cidade do Porto apresenta também outras zonas onde encontramos
alguns nichos de mercado residencial premium, de salientar as zonas do
Campo Alegre, Boavista e Antas que competem no mercado residencial com
as duas zonas em análise, mas em que a oferta imobiliária é mais reduzida.
Em contrapartida, temos zonas mais periféricas que apresentam valores mais
baixos e muito distantes dos verificados para as zonas premium.

MERCADO IMOBILIÁRIO PREMIUM – PORTO

A

presentamos alguns indicadores
do mercado residencial relativos a
Vítor Osório
algumas zonas da cidade do Porto e
Costa (Diretor)
concelho.
Mercado Imobiliário
Premium - Porto
Os valores apresentados 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 356 imóveis.
Trata-se de observações de frações habitacionais (apartamentos), para
compra/venda e na sua maioria de processos de avaliação imobiliária
em que a nossa empresa esteve
presente.
Apartamentos G/m2 / Mediana
Estes indicadores são meramente
Localização
Venda
orientativos e não conferem qualquer
Baixa (Porto)
2650 G
vínculo ou compromisso por parte
da Structure Value, decorrem duma
Zona da Foz (Porto)
2700 G
análise estatística de dados base dos
Porto (Concelho)
1550 G
registos da empresa.

