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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.

Insígnias internacionais de retalho prime
analisam entrada no mercado no Porto

O

comércio de rua na cidade do Porto tem a Rua de Santa Catarina como
o seu expoente máximo, verificando-se que continua a ser a localização
com as rendas prime mais elevadas da cidade e com uma capacidade
de absorção quase imediata.
Outras localizações surgem com dinâmicas interessantes, nomeadamente
para a atividade da restauração como a Rua das Flores e a zona da Ribeira, ou
ainda lojas de rua nos Aliados e artérias envolventes (Clérigos e zona junto ao
Túnel de Ceuta).
Verifica-se também que em alguns tipos de negócios a oferta tem
tendência a concentrar-se em localizações próximas entre si, revelando
assim um interesse e uma oferta mais sustentada para os turistas e clientes
em geral. Numa outra vertente de negócio, a zona da Boavista também
apresenta valores e oferta/procura interessantes, sendo que os tipos de
atividades se centram mais nos serviços e comércio de bens.
Atualmente existem algumas insígnias internacionais de segmento prime
que estão a analisar o mercado para eventual entrada no Porto. Contudo,
essa procura é ainda pouco consistente, sobretudo porque ainda não há a
massa crítica suficiente e a sustentabilidade necessária para que algumas
das insígnias de comércio despertem para o real interesse pela cidade.
Consideramos, todavia, que se trata de uma questão de tempo até que se
venham a instalar várias destas insígnias.
Logicamente o principal motor para o desenvolvimento do comércio de
rua é sem dúvida o turismo e a qualidade do mesmo. Por isso, é natural que
os potenciais clientes/insígnias aguardem por um mercado mais maduro e
sustentável.
Da nossa parte compete-nos assegurar as condições para que no curto/
médio prazo se concretizem.

MERCADO IMOBILIÁRIO COMÉRCIO DE RUA
– PORTO – RENDAS PRIME

A

presentamos alguns indicadores do
mercado de retalho (comercio de
rua) relativos a algumas zonas da
Vítor Osório
Costa (Diretor)
cidade
do Porto e concelho. Os valores
Mercado Imobiliário
apresentados dizem respeito ao 3 e 4º
Premium - Porto
trimestre de 2018 e decorrem duma análise
realizada para a determinação da renda prime praticada em cada uma das
zonas em análise, bem como o valor médio praticado no concelho em G/
m2 para cada uma das localizações do quadro acima, num conjunto de 195
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.
Lojas de comércio de rua G/m2
Estes indicadores são meramente
Localização/Zona
Arrendamento
orientativos e não conferem qualquer
St. Catarina
65,00 G
vínculo ou compromisso por parte
Baixa
50,00 G
da Structure Value, decorrem duma
Boavista
35,00 G
análise estatística de dados base dos
registos da empresa.
Porto (concelho)
7,00 G

