Todos presenciámos a uma crise
no imobiliário sem precedentes,
crise essa que teve um grande
impacto na vida das pessoas e
empresas.

Refª. 7429

No entanto, acreditamos que os
tempos são outros e apesar de não
estarmos a viver um momento de

O mercado imobiliário está vivo, de boa
Refª. 8226

saúde e recomenda-se.
O presidente da Associação dos Profissionais e
Empresas

de Mediação Imobiliária

de

Portugal

(APEMIP), Luís Lima, concorda, e não tem dúvidas de
que “este é o momento certo para vender casa”.
Refª. 8195

fulgor económico, também não

Reconhece que o setor está a viver uma recuperação
fulgurante e que a união entre o turismo e imobiliário

estamos no meio de uma crise.

“é positiva para os dois”.

O mercado imobiliário português

“Nos últimos dois anos, o setor do imobiliário teve um

recuperou grande parte da sua

crescimento superior a 50%, ao nível das transações.

dinâmica, pelo que, tornou-se ainda

E, para este ano, prevejo um crescimento superior a

mais fundamental que antes de

Afastado cenário de
“bolha”

25%”.

comprar ou arrendar um

que é positiva para os dois”.

apartamento ou moradia, conheça

O responsável avisa, apesar disso, que “não está tudo

os valores de referência da

bem”. “A doença não está completamente curada,

realidade imobiliária em que se

ainda temos algumas zonas, ao nível de periferias,

insere, ou em que pretende investir.

com excesso de ‘stock’”. Mas reconhece, no entanto,

Conte com a Imosonho, estamos

que o setor deu um grande salto graças ao turismo: “O

Sobre o momento positivo que se vive, Luís Lima

cá para o ajudar.

imobiliário fideliza o turismo e a receita para a

afirma que esta é a altura certa para vender,

Economia é maior. Acabou por ser uma união de facto

porque Portugal está na moda.

João Cordeiro,

Ainda que os preços das casas tenham disparado em
muitas zonas do país, para Luís Lima nunca
vai haver uma bolha imobiliária em Portugal.

Fonte: Jornal de Negócios
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IMPIC vai comunicar ao Fisco
compra e venda de casas
pagas em notas

Nazaré > Famalicão

165.000 €
Para evitar “fugas ao Fisco”, o

financiamento do terrorismo, mas

2 pisos. 3 quartos, um em suite, sala, cozinha em open space.

Instituto dos Mercados Públicos do

que agora também servirá para

Sótão, cave, garagem, pátio e jardim. Excelente vista de mar

Imobiliário e da Construção (IMPIC)

ajudar o Fisco a identificar as

ou para a serra da Pescaria. Área útil: 208 m². Refª: 8260

vai passar a enviar à Autoridade

violações

Tributária (AT) a lista de todos os

utilização de numerário.

às

regras

sobre

a

negócios que violem os novos tetos
máximos fixados.

Regulador será novo aliado do
O regulador do setor imobiliário

Leiria > Marinha Grande

Fisco

recebe periodicamente a relação de
todas as transações imobiliárias que
se

fazem

com

com

o

AT,

de

Negócios,

janeiro e agosto

Cozinha equipada, aquecimento e aspiração central. Garagem,

euros,

já

que

construtores,

os

promotores,

vendedores e intermediários estão
a

preencher

semestralmente um formulário com
os

Leiria > Marinha Grande

Refª. 6732 listagem

de

entidades que

comunicados 13,5 mil milhões de

obrigados

negócios

em

que

estiveram

procederam

regulador, citado pela publicação,
acrescentando que “tal comunicação
não será publicamente divulgada".
Os

novos

limites

fixados,

que

entraram

pagamento usado.

impõem tetos máximos de 1.000

de

capitais

evitados
Trata-se

Área útil: 161 m². Refª: 8240

de

limiares definidos na lei“, disse o

em

informações

um
que

conjunto
serve

para

de
o

regulador despistar casos suspeitos
de branqueamento de capitais

e

estão

com

em

em

agosto,

causa

contabilidade

organizada, de 3.000 euros para a
generalidade

de

vigor

quando

empresas

condomínio fechado Aceita-se permuta com imóvel no Algarve.

pagamento

envolvidos, bem como o meio de

Branqueamento

3 quartos, 3 wc´s, terraço, garagem com portão automático,

ao

valores em numerário acima dos

euros

149.900 €

proceder
da

sido

Apartamento com 3 quartos, bem equipado e com boas áreas.
sótão e arrecadação. Área útil: 145 m². Refª: 8257

a

ao envio

entre

tinham

de

colaboração

De

Jornal

137.500 €

dever

em

Portugal.
acordo

“O IMPIC, I.P. irá, no âmbito do

dos

casos

ou

de

10.000 euros quando os pagamentos
são feitos por estrangeiros.
Fonte: Jornal de Negócios

APART. T3
CENTRO
> M. Grande

100.000 €

A Deco – Associação para a

comissão que, em média, ronda os

euros/ano aos consumidores e as

Defesa

30 euros/ano, para poderem pagar

isenções

uma petição para exigir o fim

as

vão desaparecendo", refere a Deco.

das comissões bancárias

nos

contrato que prevê como única

casos em que não há serviço

opção esses mesmos pagamentos,

prestado (créditos à habitação e

é totalmente descabido”, sublinha a

na manutenção das contas à

Deco, que pede o fim das comissões

ordem).

nas

do

Consumidor

criou

Numa nota divulgada no dia 2 de

prestações

mensais

prestações

dos

de

créditos

um

à

habitação.

antigamente

3 quartos com roupeiro, 1 em
suite. Radiadores de aquecimento
e casas de banho com toalheiros
elétricos. Parqueamento na cave

concedidas

A associação lembra que a lei tinha

MORADIA T4

resolvido o problema das comissões

NOVA

bancárias, ao vir dizer que as

> M. Grande

instituições só podiam cobrar quando
houvesse um “serviço efetivamente
prestado”, mas não definiu o que são

novembro, a Deco lembra que os

A

à

“serviços bancários”. “Os bancos

consumidores pagam aos bancos

ordem é outro dos casos apontados

trataram de entender, que todas as

por dia 5 milhões de euros em

pela associação. "Cobrar comissões

ações dos seus clientes podem ser

comissões. A associação considera

pela manutenção de contas à ordem,

objeto de cobrança por via das

168.000 €

que “nem todas são legítimas” e

que

manutenção

comissões. E do Banco de Portugal

exige o fim imediato de duas delas.

alguma, está longe de ser uma

nem uma palavra”, lamenta a Deco.

Obrigar os clientes com créditos à

prática

habitação

quando estas custam, em média, 63

Moradia de 2 pisos em
construção, com financiamento
até 100% e aceitamos permuta.
4 quartos, um em suite com
closet. Garagem, churrasqueira,
logradouro e jardim.

a

pagarem

uma

manutenção

não

das

requerem

aceitável.

contas

Menos,

ainda,
Fonte: Idealista

MORADIA T3
Moradia Geminada V4

INDIVIDUAL

em inicío de construção

> Alcobaça

Zona calma . 2 pisos, 4 quartos, 3
wc´s, cozinha open space.
Churrasqueira, garagem com portão
automático, terraço e espaço verde
privativo. Pré-instalação de
aquecimento central. Condomínio

110.000 €

com espaço verde comum e sala
para reuniões. A zona é composta
por 5 moradias.
Área Útil: 155 m².

Leiria > Leiria > Marrazes e Barosa

176.000 €

3 quartos, 2 wc´s. Anexos com
forno e churrasqueira, garagem
e arrumos. Logradouro e
terreno.
Refª 8193

Procure os dez
sinónimos da
palavra «mentira»
(há palavras na
Moradia individual com sala

diagonal)
Excelente apartamento com hall

com fogão de sala, varanda,

de entrada, sala com fogão de

cozinha, 2 wc, 3 quartos com
roupeiro, um em suite. Telheiro
com churrasqueira e
logradouro. Portões
automáticos, estores elétricos,
painéis solares e pré instalação
de aquecimento.
Área Útil: 117 m²

sala e varanda, cozinha com

PALAVRAS:

despensa e terraço, wc, quarto

Arara - Embófia
Embuste - Invencionice

com roupeiro e garagem
individual.
Vidros duplos e estores elétricos.

Inverdade - Inzona
Pala - Peta

Área Útil: 93 m²
Refª. 8256

Refª. 8243

Com o inicio da época de atletismo marcada para este mês,
a Imosonho apoia Vera Portela uma das mais
promissoras atletas de marcha do nosso pais e com um
currículo já marcante. Vera Portela vai este ano envergar as
cores do Club Sport Marítimo e atualmente treinada pelo
técnico António Freire.

VERA
PORTELA
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•

Titulo Coletivo de Campeã Nacional nos 20km em Estrada
(2016);

•

3ª Classificada nos Campeonatos Nacionais de Sub-23 nos
20km em Estrada (2016);

•

4º Classificada nos Campeonatos Nacionais de Sub-23 ao
ar livre em Pista na distância de 10k (2015/2016/2017);

•

Campeã Distrital nos 3km em Pista Coberta(2016/2017);

•

Vice-Campeã Distrital nos 5km ao Ar Livre em Pista
(2016/2017);

•

Vice-Campeã Distrital nos 3km em Pista Coberta (2015);

•

3ª Classificada no Campeonato Distrital de Marcha em
Estrada na distância de 10km (2016/2017);

•

3ª Classificada no Campeonato Distrital de Marcha em
Estrada na distância de 15km (2017);

•

Campeã Distrital em Estrada na distância de 10km na
vertente da Corrida (2017).

