> M. Grande

65.000 €

Apesar de registar recordes de vendas e assimilar a

a Associação de Empresas de Construção, Obras

Inserido em condomínio fechado com

inversão da tendência de redução do investimento

Públicas e Serviços (AECOPS). E o primeiro semestre

público, a Confederação da Construção diz que o

de 2017 bateu também o recorde dos últimos nove

boa exposição solar. 2 quartos, 1 wc,
sala de jantar e estar comuns com
lareira, cozinha com marquise e
despensa, sótão e garagem

sector ainda tem de crescer muito e pede medidas

habitacionais, tanto em número (72 mil fogos) como

específicas no OE.

individual. Churrasqueira e parque
infantil coletivos. Refª 8217

anos em termos de transacções semestrais de fogos

em valor (8,9 mil milhões de euros), segundo os dados
As

obras

públicas

contratadas

no

primeiro

mais recentes do Instituto Nacional de Estatística

semestre aumentaram 86% em termos homólogos,

trabalhados pela Federação da Construção (Fepicop).

para 829,5 milhões de euros, e os concursos lançados
Fonte: Público

subiram 88%, para 1382,2 milhões de euros, segundo

> M. Grande

As mais recentes notícias não podiam ser mais optimistas em
relação ao mercado imobiliário em Portugal, quer pelo
crescimento das transacções de imóveis vendidos, pelo
crescimento do mercado de arrendamento, impulsionado
pelos

Refª 8041

incentivos

recentemente

anunciados,

e

pelo

crescimento na construção, como divulgado na notícia acima.
A própria economia do país começa a reavivar mercado,
gerando mais emprego e mais poder de compra.

62.000 €

Estes factores reflectem-se naturalmente para um aumento

Loja com 60 m² divididos em duas

do investimento em habitação ao longo dos últimos meses.

salas e uma casa de banho. Junto de

Aos poucos estamos a recuperar a confiança!

todo o tipo de serviços púbicos e de
zonas de lazer. Refª 8213
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Marinha Grande > Picassinos

125.000 €

65.000 €

Apartamento T3
> Marinha Grande

Refª: 8197

cada vez mais capital, ainda que as
novas operações tenham registado um

2 pisos, sala com lareira, cozinha com fogão,
forno e exaustor, wc. Nas águas furtadas,
1 quarto com wc, roupeiro e varanda.
Churrasqueira, garagem, pátio e telheiro.
Tectos revestidos com madeira. Refª: 8197

crescimento expressivo. Segundo o
Jornal de Negócios, as instituições
financeiras emprestaram 4.504 milhões
de euros para a compra de casa – mais
41,5 % do que no mesmo período do
As

novas

operações

de

crédito

à

ano passado, sendo este o valor mais

habitação estão em máximos de sete

elevado desde 2010.

anos

as

agosto foi a menor desde setembro de

A

2015 – o que significa que as novas

verdade é que a queda das taxas de juro no

operações de crédito estão a começar a

mercado

compensar

e

perto

amortizações

de

tem

de

compensar

créditos

permitido

antigos.

às

famílias

as

amortizações

dos

empréstimos. “As novas operações de

dívida, razão pela qual o financiamento

crédito – que estão a acelerar –

bancário para a compra de casa continua a

começam a compensar as amortiza-

cair, mas esta tendência está prestes a

ções de créditos antigos”, confirmou o

inverter-se.

economista da IMF, Filipe Garcia, em

Os

valores

amortizar

negativos

cada

vez

atingidos

pelas

150.000 €

registada em

mais

portuguesas

Leiria > Marinha Grande

declarações ao diário.

Euribor têm permitido às famílias amortizar

2 pisos e anexos. 6 quartos, sala com lareira,
cozinha com copa, 4 wc´s, sala de jogos e
terraço. Anexo com cozinha e 1 quarto.
Garagem para 3 carros e logradouro.

Refª: 8175

Leiria > Marinha Grande

Moradia T3, composta por r/c com: Hall de entrada com roupeiro,
sala com fogão de sala, varanda e terraço, cozinha, arrumos e casa
de banho de serviço. 1º Andar com casa de banho comum, 3 quartos,
dois com roupeiro, um deles com casa de banho privada e varanda.
Cave com garagem. Pré aspiração central.

Refª: 8165

150.000 €

APART. T2 NOVO
> Pataias e Martingança

IRS só para contratos de arrendamento
por cinco anos
Isenção de IRS, sim, mas apenas para contratos de

113.500 €
2 quartos com roupeiro, um em suite,
casas de banho cm chão radiante,
sala com terraço, cozinha totalmente
equipada. Ar condicionado e alarme.
Garagem individual, piscina e jardim
colectivos. Refª 8209

APARTAMENTO T3
> Pedra do Ouro

arrendamento que tenham uma duração de até cinco

se dirige o programa de arrendamento acessível, que

anos. O Governo de António Costa aprovou dia 4 de

prevê a isenção do IRS para os rendimentos obtidos

outubro, em Conselho de Ministros – o pacote de

através das rendas (prediais) e uma redução para

medidas para "promover uma oferta alargada de

metade do valor do Imposto Municipal sobre Imóveis.

habitação para arrendamento a custos acessíveis". A

Mas para que um contrato de arrendamento possa ser

solução, integrada na Nova Geração de Políticas de

elegível e beneficiar deste conjunto de incentivos, ele

Habitação, prevê que os senhorios possam usufruir de

terá de ter uma duração de até cinco anos.

benefícios fiscais caso inscrevam os seus imóveis no
novo programa de arrendamento acessível.
As

primeiras

notícias

medidas

avançavam

solução

iria

que

abranger

sobre
a

todos

O
as

novas

Arrendamento

Acessível,

que

começará a ter efeitos práticos no início de 2018, vai
custar aos cofres do Estado cerca de 2,3

os

milhões de euros em IRS, aos quais se

senhorios. Sabe-se agora, no entanto,

somam

que

sobretudo

garantias, no valor de um milhão de

direcionado para as famílias mais

euros. Ainda assim, no ano seguinte, a

o

programa

será

os

gastos com seguros e

carenciadas, para a reabilitação urbana e, também,

quebra de receita (em IRS) ascenderá aos 11,5

para as famílias de jovens de classe média que

milhões, de acordo com as estimativas.

enfrentam sérias dificuldades em arranjar uma casa

Ao todo, em dois anos, o programa vai custar cerca

devido à subida dos preços dos imóveis.

de 19,8 milhões de euros ao Estado português.

135.500 €
3 quartos, 2 wc´s, sala de estar com
lareira e sala de refeições comum.
Cave com lareira. Garagem com
acesso ao interior do apartamento.
Jardim, churrasqueira, piscina,
campo de ténis e casa do caseiro.
Refª 8205

APARTAMENTO T2
> M. Grande

Refª: 8175
Apartamento em andar de moradia
situado em zona calma. É composto
por sala com lareira, sala de
refeições, cozinha, arrecadação, wc
com janela, 2 quartos e escritório.
Tem garagem e anexo. Refª 8201

de

nova

É para este segmento, segundo o Diário de Notícias, que

70.000 €

Programa

Segundo o Correio da Manhã, que se apoia em dados da Federação
Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas (FEPICOP),
apenas 4% das 72 mil casas vendidas eram novas. E mais: a esmagadora maioria das transações diz respeito a edifícios antigos que
Entre janeiro e junho deste ano foram transacionados 72 mil imóveis. Ao

todo

foram

gastos 8,9

mil

milhões

de

foram entretanto reabilitados ou renovados.

euros na

compra destes imóveis, o valor mais elevado dos últimos nove

De referir que a maioria dos negócios ocorreu na Área Metropolitana

anos. Trata-se de um crescimentos de 18% em número e de 25%

de Lisboa (AML): quase metade dos 8,9 mil milhões de euros

em valor face ao período homólogo, ou seja, face aos primeiros seis

investidos foram gastos na AML e 35% das casas vendidas estavam

meses do ano passado.

localizadas nos 18 concelhos da área metropolitana da capital.
Fonte: Idealista

- “Boa tarde, estou à procura do
livro “Político Honesto”.
“Claro, no segundo corredor à
direita, secção Ficção Científica”.

- “Joãozinho, as tuas notas estão
muito baixas…”
- “É para combinar com o salário
da professora!...”
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