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Está comprovado que pessoas 

perdidas andam em círculos. 

Segundo um estudo elaborado 

na Alemanha, as pessoas andam 

pelos mesmos sítios quando não 

têm pontos de referência  

confiáveis. Através de sistemas 

GPS, para registar os caminhos, 

os cientistas concluíram que as 

pessoas perdidas só conseguiam 

manter uma linha reta quando o 

sol ou a lua eram visíveis.  

Quando o sol se punha atrás de 

nuvens, as pessoas começavam 

a andar em círculos sem  

perceber. 
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Durante o tempo que demora a 

ler esta frase, cerca de 50 mil 

células do seu corpo morreram e 

foram substituídas por células 

mais novas. 

03  

A maioria dos relâmpagos tem 

um comprimento médio de 3 a 5 

Km e têm uma corrente de 

10.000 amperes a 100 milhões 

de volts.  

Portugal é o quarto melhor país do mundo 

para investir no setor imobiliário, tendo 

descido um lugar face ao mês de fevereiro. 

Em causa está o ranking mensal 

do TheMoveChannel, o principal site  

independente de imobiliário internacional. A 

liderar a tabela continua Espanha, sendo que 

Emirados Árabes Unidos (EAU) e EUA  

completam o pódio, por esta ordem.  

Os EUA, que lideraram o ranking durante sete meses 

seguidos, voltaram a descer uma posição em março, 

 ocupando agora o terceiro lugar da lista. Já os EAU 

subiram quatro lugares na tabela, escreve o Diário 

Imobiliário.  

Segundo a publicação, Portugal, que tinha terminado 

o ano de 2016 no sexto lugar, entrou em janeiro na 

quinta posição e subiu em fevereiro para o terceiro 

lugar, descendo agora uma posição devido à subida 

dos UAE. 

Apostamos na qualidade dos nossos imóveis, 

queremos apostar na região centro do país. 

A Imosonho orgulha-se de oferecer aos seus clientes 

uma carteira de imóveis alargada de moradias e 

apartamentos, terrenos, escritórios para vender e 

arrendar.  

João Cordeiro, CEO Imosonho 

www.imosonho.com 
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As alterações de 24 de Junho  

definem que o período transitório de 

actualização das rendas dos  

contratos anteriores a 1990 vai  

prolongar-se até 2020 e aplica-se a 

todos os arrendatários com  

Rendimento Anual Bruto Corrigido 

(RABC) inferior a 5 Retribuições 

Mínimas Nacionais Anuais - 38.990 

euros - independentemente da idade. 

Em vigor desde 2012, o NRAU  

estabeleceu que as 

rendas anteriores a 

1990 seriam 

 actualizadas,  

permitindo  

aumentar as rendas 

mais antigas  

através de um pro-

cesso de negociação entre senhorio 

e inquilino ou com base em 1/15 do 

valor patrimonial fiscal do imóvel. 

Com base no diploma publicado 

hoje, o senhorio pode promover a 

transição do contrato para o NRAU 

“findo o prazo de oito anos”.   

Após os oito anos do período  

transitório, “no silêncio ou na falta de 

acordo das partes acerca do tipo ou 

da duração do contrato, este  

considera-se celebrado com prazo 

certo, pelo período de cinco anos”.   

No caso dos arrendatários com idade 

igual ou superior a 65 anos ou com 

deficiência igual ou superior a 60% e 

em que o RABC do agregado familiar 

é inferior a cinco RMNA, o prazo de 

aplicação do NRAU é prorrogado por 

10 anos.   

Em relação ao RJOPA, o diploma 

define como obras de remodelação 

ou restauro profundos as  

empreitadas cujo “custo da obra a 

realizar no locado, 

incluindo imposto 

sobre valor  

acrescentado,  

corresponda, pelo 

menos, a 25% do 

seu valor patrimonial 

tributário constante 

da matriz do locado ou  

proporcionalmente calculado, se este 

valor não disser exclusivamente 

respeito ao locado”.   

Sobre a denúncia do contrato, a 

desocupação tem lugar no prazo de 

60 dias contados da recepção da 

confirmação e os arrendatários têm 

direito a uma indemnização que 

“deve ser paga 50% após a  

efectivação da denúncia e o restante 

no acto da entrega do locado, sob 

pena de ineficácia”.   

Fonte: Diário Imobiliário  

Aumento do período de 

celebração dos contratos 

e aumento do período de 

tolerância por falta de 

pagamento da renda…   

Aceita-se permuta por um apartamento mais pequeno.  

3 Quartos, 2 WC´s. Área útil: 130 m². Refª: 8136  

135.000 € 

Leiria > Marrazes e Barosa  

Imóvel de banca, financiamento a 100%, oferta das despesas 

de processo. 3 quartos, 2 WC´s. Área útil: 168 m². Refª: 8135 

123.900 € 

Leiria > Marinha Grande  

Leiria > Alcobaça > Pataias e Martingança  

123.900 € 

265.000 € 

Aceita-se permuta com apart. na Pedra do Ouro ou na Nazaré. 

5 quartos, 3 WC´s. Área útil: 250 m². Refª: 8120  
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MORADIA T4 
NOVA 

> Maceira  

175.000 € 

Moradia Nova com 235 m² de 

área útil dividida em 2 pisos 

com 4 quartos e 3 WC´s 

Ref^ 8083 
A decisão de pedir dinheiro  

emprestado ao banco para  

comprar casa não deve ser  

tomada de ânimo leve.  

 

Todas as instituições de crédito 

apresentam aos clientes que  

pretendem um crédito à habitação 

a obrigatoriedade de contratar os 

seguros de vida habitação e  

multirriscos habitação. O seguro de 

vida tem como principal finalidade 

proteger os titulares do crédito à 

habitação e a sua família em caso de 

morte ou invalidez, mas não é um 

seguro obrigatório por lei. No  

entanto,  no crédito à habitação a lei 

prevê que como reforço da garantia, 

ou seja da hipoteca, a instituição de  

crédito  possa  solicitar a sua  

contratação.   

Portanto, este seguro evita a  

possibilidade de perda da habitação 

por morte ou invalidez de um dos 

elementos do agregado, garantindo a 

liquidação da divida ao banco e, 

assim, acautela o equilíbrio  

financeiro das famílias.  

Neste caso o capital seguro deve 

corresponder ao capital em dívida no 

banco. As seguradoras são  

obrigadas a atualizar o capital do 

seguro com a mesma periodicidade 

da amortização do crédito (regra 

geral, mensalmente).  

Antes de decidir avançar para a 

contratação desses seguros tenha 

em consideração: 

• quais as coberturas 

• quais as exclusões 

• as franquias, se existirem 

• qual o capital seguro 

• qual o valor do  prémio 

Fonte: Idealista 

Moradia Individual T3 em  

construção em Maceira, Leiria 

R/c com hall de entrada, sala e varanda,  

cozinha com varanda e equipada com forno, 

placa vitrocerâmica, frigorífico, máquina de 

lavar louça, casa de banho comum, 1 suite com 

roupeiro e varanda, 2 quartos com roupeiro, um 

deles com varanda. Cave com casa de  

máquinas, arrumos e garagem. Aspiração e 

aquecimento central, painéis solares. Portões 

automáticos e logradouro.  Área Bruta: 363 m². 

Refª. 8095 

Moradias Nascer do Sol - OPORTUNIDADE 

205.000 € 

: Tudo sobre os seguros a 

contratar no crédito à habitação

APARTAMENTO 
T2 

> Praia das  
Paredes 

106.000 € 

Excelente apartamento com 

vista mar, parqueamento,  

logradouro e piscina colectivos. 

Refª 8061  

MORADIA T3+1 

INDIVIDUAL 

> M. Grande  

210.000 € 

Moradia Individual T3+1 de 2 

pisos. Aceita-se retoma de 

apartamento. Área útil: 262 m². 

Refª 8066 

http://www.imosonho.com/imovel/moradia-t4-nova-com-logradouro--leiria?RID=6354377
http://www.imosonho.com/imovel/moradia-t4-nova-com-logradouro--leiria?RID=6354377
http://www.imosonho.com/imovel/moradia-t4-nova-com-logradouro--leiria?RID=6354377
http://www.imosonho.com/imovel/moradia-individual-t3-em-construcao--leiria?RID=6552691
http://www.imosonho.com/imovel/moradia-individual-t3-em-construcao--leiria?RID=6552691
http://www.imosonho.com/imovel/moradia-individual-t3-em-construcao--leiria?RID=6552691
http://www.imosonho.com/imovel/moradia-individual-t3-em-construcao--leiria?RID=6552691
http://www.imosonhhttp:/www.imosonho.com/imovel/moradia-individual-t3-em-construcao--leiria?RID=6552691
http://www.imosonho.com/imovel/moradia-t4-nova-com-logradouro--leiria?RID=6354377
http://www.imosonho.com/imovel/apartamento-t2-localizado-na-praia-das-paredes-com-vista-para-o-mar-alcobaca?RID=6268555
http://www.imosonho.com/imovel/apartamento-t2-localizado-na-praia-das-paredes-com-vista-para-o-mar-alcobaca?RID=6268555
http://www.imosonho.com/imovel/apartamento-t2-localizado-na-praia-das-paredes-com-vista-para-o-mar-alcobaca?RID=6268555
http://www.imosonho.com/imovel/moradia-individual-t31-de-dois-pisos--marinha-grande?RID=6280489
http://www.imosonho.com/imovel/moradia-individual-t31-de-dois-pisos--marinha-grande?RID=6280489
http://www.imosonho.com/imovel/moradia-individual-t31-de-dois-pisos--marinha-grande?RID=6280489
http://www.imosonho.com/imovel/moradia-individual-t31-de-dois-pisos--marinha-grande?RID=6280489
http://www.imosonho.com/imovel/apartamento-t2-localizado-na-praia-das-paredes-com-vista-para-o-mar-alcobaca?RID=6268555


Em 2016 foram transaccionados 127.106 alojamentos, número que traduz 
uma subida de 18,5% face a 2015, revelam os dados recolhidos pelo  
Gabinete de Estudos da APEMIP – Associação dos Profissionais e Empresas 
de Mediação Imobiliária de Portugal. 

 
 Para o Presidente da associação, Luís Lima, “estes números vão ao  
encontro das estimativas da APEMIP, divulgadas em Janeiro deste ano, que 
apontavam para um aumento de transacções de alojamentos familiares na 
ordem dos 20%”. 
 Desde há cinco anos, que a associação tem levado a cabo uma  
monitorização do mercado de compra e venda, estimando a evolução das 
transacções no mercado imobiliário, antes da divulgação dos seus números 
oficiais.  
 Na óptica do presidente da APEMIP, 2017 acentuará a realidade da  
descentralização do investimento imobiliário. “O distrito do Porto ficou, pela 
primeira vez, no topo da procura imobiliária em Portugal, e à medida que a 
oferta for diminuindo neste distrito, [a procura] deslocar-se-á para outras 
regiões do País”. 
O dirigente acredita que o crescimento no imobiliário se fixe nos 30% este 
ano. Mas deixa um alerta: “É necessário voltar à construção nova, e já há 
procura para tal, sobretudo nas grandes cidades, onde o stock é cada vez 
mais diminuto e os preços atingem valores superiores ao que seria  
desejável”. 

Fonte: Jornal de Leiria 

Moradia com 3 quartos e 1 

escritório, 2 WC´s, aquecimento 

a funcionar , tubagem de  

aspiração, sistema de som e 

alarme, estores eléctricos,  

tubagem para instalação de 

painéis solares e logradouro. 

Área Útil: 164 m² 

Refª. 8059 

Imosonho   News 01 Julho/17 

 

 

 

Moradia nova T4 individual  

composta por 2 pisos e com boas 

áreas, 4 quartos com  

roupeiros 3 WC´s. Garagem e 

logradouro com churrasqueira. 

Aspiração central a funcionar, 

aquecimento central, estores 

eléctricos e portão automático, 

Área Útil: 210 m² 

Refª. 8072 
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