
 

> Pataias e Martingança  

T4 com piscina de 24 . Vista 

desafogada, zona calma, bons 

acessos às praias Sótão,  

churrasqueira, telheiro, canil,  

garagem dupla, portões  

automáticos e jardim.  

Área útil:  241 

Refª. 8334 

 

Nazaré > Valado dos Frade 

Do tipo industrial com logradouro. 

Pavimento em resina, coberturas 

com isolamento, puxada eléctrica, 

fornecimento de água de rede de 

1,5 polegadas com reservatório 

subterrâneo de 20m3. 

Área útil:  5.635

Refª. 8343 

O mercado imobiliário português registou no terceiro 

trimestre de 2017 a segunda maior subida homóloga 

entre os vários países europeus, crescendo 10% num 

contexto de alta generalizada do setor, informou hoje a 

agência de notação financeira DBRS.   

A DBRS refere que “a maioria dos mercados  

imobiliários europeus têm registado uma tendência 

positiva, apresentando uma “forte recuperação após o 

colapso dramático dos últimos dez anos”, e destaca as  

“subidas notáveis” na Irlanda (12%), Portugal (10%), 

Holanda (10%) e Espanha (7%).   

Salientando que o mercado imobiliário “desempenha 

um importante papel na estrutura patrimonial das 

famílias e no sentimento económico”, a agência de 

notação aponta ainda a influência da performance 

deste setor nas posições de titularização dos bancos e 

na perceção do risco de crédito.        

      Fonte: Dinheiro Vivo 
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210.000€ 
Refª. 8299 

850.000€ 

Esta tem sido a tendência dos últimos anos na  

Imosonho e não podíamos ter melhores indicadores, já que 

fechamos o ano com um aumento de 60% das vendas. 

2017 foi um ano de recuperação do imobiliário, onde os  

valores do imobiliário português disparam  

substancialmente e muitas mudanças nos créditos. 2018 

manterá esta tendência, no entanto, os  

portugueses continuam a preferir ter casa própria. Nunca o 

país foi tão procurado por estrangeiros. A  

palavra de ordem será mesmo a de Crescimento. 

                      João Cordeiro, CEO Imosonho 

Refª 8354 



Alcobaça > Pataias e Martingança 

Arquitectura moderna. 2 pisos, 4 quartos, 3 wc´s, garagem para 2 

carros, churrasqueira, jardim, logradouro e painéis solares.  Área 

útil: 215m². Refª: 8356 

 

Leiria > Marinha Grande 

4 quartos (3 com varanda, 1 suite), 3 WC´s em 2 pisos.  

Garagem e logradouro com churrasqueira. 

Área útil: 161 m². Refª: 8335 

Leiria > Marinha Grande  

3 quartos, 2 deles com roupeiro e um com wc privada e varanda. 

Cave com sala, arrumos e garagem. Painéis solar com depósito, 

portões automáticos. Área útil: 240 m². Refª: 8336 

 

A localização de um edifício deixa 

de ser critério para se ter direito 

aos benefícios fiscais no IMI, IMT 

e IRS que são atribuídos a quem 

faz obras de reabilitação. Até ago-

ra apenas eram abrangidos os 

imóveis situados em zonas de 

reabilitação urbana, assim  

classificadas pelas autarquias. 

Daqui em diante é a idade do 

edifício que conta. E o limite  

mínimo são 30 anos. Esta é uma 

das mudanças aos incentivos à 

reabilitação que chegam com o 

Orçamento do Estado de 2018 e 

que se espera que ajudem a  

combater as obras clandestinas, 

cujo valor, segundo as empresas, 

ronda os 400 milhões de  

euros.  

O OE acabou 

também com a 

limitação  

temporal que 

balizava a  

atribuição destes 

benefícios a ações de reabilitação 

que  

ficassem concluídas até 31 de 

dezembro de 2020.  

Retirados estes limites quais são 

os benefícios existentes? A  

panóplia é vasta, como referiu ao 

Dinheiro Vivo, Nuno Santos, da 

área fiscal da CMS Rui Pena & 

Arnaut. E começa logo no IMT. 

Empresas e particulares que  

adquiram um imóvel para  

reabilitação e inicie as obras no 

prazo de três anos após a compra 

fica isento deste imposto. Há ainda 

lugar a nova isenção de IMT na 

primeira transmissão do imóvel 

após as obras, se o novo dono 

destinar a casa para lá viver ou a 

colocar no mercado de  

arrendamento. Este benefício é 

concedido a posteriori, por  

reembolso. 

No que diz respeito ao IMI,  

mantém-se a isenção mas por um 

período de três anos (até aqui 

eram cinco) a partir do ano em que 

as obras terminam. É possível 

renovar por mais cinco anos esta 

isenção, se a casa for para  

habitação própria ou colocada no 

arrendamento. Se o imóvel for 

para alojamento local, este  

benefício não 

existe. 

No IRS, os  

rendimentos predi-

ais provenientes 

de casas situadas 

em zonas de  

reabilitação urba-

na ou de casas reabilitadas  

passíveis de atualização faseada 

de rendas, serão sujeitos a uma 

taxa de 5%. Esta é também a taxa 

aplicável à mais-valia gerada com 

a venda, na primeira transmissão. 

 As obras de reabilitação urbana 

aumentaram de forma significativa 

nestes últimos anos, à boleia da 

dinamização do mercado  

imobiliário. E os incentivos à  

reabilitação que têm sido criados 

têm merecido o aplauso do setor.  

                           Fonte: Dinheiro Vivo 

Idade do prédio é que conta 

para isenção fiscal.  

Construção estima que  

reabilitação clandestina  

custe 400 milhões.  

190.000 € 

134.900 € 

165.000 € 



MORADIA T3  

> Famalicão  

165.000 € 

Excelente vista sobre o mar e a serra 

da Pescaria. 2 pisos, sotão e cave 

com salão e garagem, pátio e jardim. 

A poucos minutos da praia dos  

Salgados. Refª 8260 

 

APARTAMENTO  T2 

> Marinha Grande  

56.000 € 

T2 composto por: Sala com fogão de 

sala e varanda, cozinha com  

despensa, 1 wc, 2 quartos, sótão e 

garagem individual.   

Refª 8301 

 

APARTAMENTO T2 

> Pataias e Martingança  

106.000 € 

T2, composto por: Sala com varanda 

e fogão de sala, cozinha equipada 

com exaustor, placa, forno combinado 

e esquentador, 1 wc e 2 quartos, um 

deles com roupeiro e varanda,  

garagem individual e churrasqueira 

colectiva.   
Refª 8341 

 

O jornal espanhol La Voz de  

Galicia destacou, na edição 

deste domingo, os progressos 

feitos por Portugal nos últimos 

dez anos. 

Já não é novidade que Portugal está 

na moda e na ‘mira’ da imprensa 

internacional, e este domingo houve 

mais uma edição, desta vez do jornal 

espanhol La Voz de Galicia, a  

destacar o nosso país. 

O jornal admite que Portugal teve 

progressos bastante significativos 

desde a intervenção da troika até 

hoje.  

“A forte projeção internacional e os 

melhores registos económicos da 

década refletem uma sociedade em  

progresso, segura e aberta ao  

mundo exterior que está a conseguir 

ser um íman para o  

investimento”, escreve o mesmo 

jornal, sublinhando que Portugal saiu 

de uma longa crise, tendo  

conseguido tornar-se num país da 

“moda”, “colecionador de residentes 

de luxo” e criador de líderes  

internacionais. 

 

Bom Desemprenho de Portugal 

O La Voz de Galicia refere ainda que 

Portugal teve um bom desempenho, 

sem nunca esquecer que o Índice de 

Paz Global considera Portugal o 

terceiro país mais seguro  

mundialmente, destacando  

personalidades como Vítor  

Constâncio, António Guterres e  

Mário Centeno, o novo presidente do 

Eurogrupo.  

“As exportações estão a crescer 

depois de se terem tornado o  

portal de entrada da China para a 

Europa, enquanto as importações 

também estão a crescer como um 

sintoma da recuperação do  

consumo interno”, escreve ainda o 

La Voz de Galicia.        

                              Fonte: Jornal Sol 

Armazém com salas para  

exposição de produtos, escritórios, 

cozinha, 5 wc´s, estacionamento 

amplo, anexo para arrecadação. Ar 

condicionado. Junto à auto-estrada 

A8 e às zonas industriais da Maceira 

e da Marinha Grande  

Área Útil: 600 m². 

Área Terreno: 2.000 m² 

Refª. 8316 

 

 
 

Refª 8249 

DESTAQUE DA SEMANA 

 
320.000 € 



> Pataias e Martingança  

Imóvel da banca, com oferta das 

despesas de processo de  

avaliação e com spread  

bonificado.  Apartamento em bom 

estado, situado na praia da Pedra 

do Ouro, em condomínio privado 

que oferece condições de  

habitação e de lazer ímpares na 

região Centro.  

Extensos jardins, zonas “grill”, 

“Health club”, campo de ténis, 

piscina interior aquecida, jacuzzi, 

sauna e banho turco, colectivos.  

Área útil:  120  

Refª. 8349 

 

> Marinha Grande 

Sala com fogão de sala e varanda, 

cozinha com despensa e varanda 

e equipada com exaustor, placa e 

forno, 2 casas de banho,  

3 quartos, 2 deles com roupeiro e 

um com varanda. sótão e  

garagem individual.   

Área útil:  125  

Refª. 8351 

 

CONHEÇA OS NOSSOS  

NÚMEROS 

 

CONTACTE-NOS! 

 

GARANTIMOS VENDA 

GARANTIMOS UM BOM  

NEGÓCIO 

imosonho@imosonho.pt 

Imosonho   News 07 Fevereiro/18 

186.000€ 

790.500€  

Os casais devem comunicar até dia 15 de fevereiro 

os imóveis que têm em comum à Autoridade  

Tributária e Aduaneira (AT), para que sejam apurados 

os devidos impostos, nomeadamente o Adicional ao 

Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI), que no ano 

passado fez correr muita tinta.  

No documento que integra as obrigações declarativas 

para 2018, a AT diz que, para efeitos de IMI, até 15 de 

fevereiro, deve ser feita a “comunicação por transmissão 

eletrónica de dados da titularidade dos prédios que 

integram a comunhão de bens dos sujeitos passivos 

casados – bens comuns –, não refletidos na matriz, 

tendo em vista a atualização matricial com efeitos a 1 de 

janeiro”.  

O objetivo, de acordo com o documento, é proceder à 

atualização da matriz, sendo que quem não fizer as 

atualizações será tributado mediante os dados  

existentes, escreve o Notícias ao Minuto.  

Havendo incorreções na matriz relativas à titularidade 

de prédios de sujeitos passivos casados em regime de 

comunhão de bens, cabe a estes a identificação dos 

prédios comuns até 15 de fevereiro. Até essa data, os 

contribuintes têm também de comunicar ao Fisco  

eventuais alterações no agregado familiar e validar as  

despesas no E-fatura.     

De referir que no ano passado o pagamento do AIMI  

gerou muita polémica. Isto porque o imposto, que  

começou precisamente a ser pago em 2017 – abrange 

quem tem imóveis com Valor Patrimonial Tributário 

(VPT) superior a 600.000 euros, um montante que  

duplica no caso dos casais –, apanhou alguns  

proprietários de surpresa. Os casais que não pediram às 

Finanças a tributação conjunta acabaram por receber a 

conta do Fisco para pagar. 

                                                                        Fonte: Idealista 

 

72.500 € 

Refª. 8241 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Documents/Obriga%C3%A7%C3%B5esdeclarativas.pdf
https://www.idealista.pt/news/financas/economia/2018/01/25/35394-irs-tudo-o-que-precisas-de-saber-e-fazer-para-informares-o-fisco-sobre-o-teu-agregado

