> Calvaria de Cima

139.000€
Moradia com 4 quartos, 3 com
roupeiro e uma suite com varanda.
Cave com zona de máquinas e
garagem. Logradouro individual
com churrasqueira, alarme e pedra
de aquecimento. Logradouro
comum com telheiro, churrasqueira
forno, piscina e arrumos.
Área Útil 164 m². Ref.ª 8377

> Marinha Grande

O Presidente da República recusou promulgar decreto

obra continuassem a exercer as suas atividades.

aprovado na Assembleia da República por tornar

Mas o Decreto da Assembleia da República (AR) 196/

definitiva uma disposição que apenas se previa

XIII, de 3 de abril último, acabou por tornar definitiva a

transitória, segundo um comunicado divulgado este

permissão para que os engenheiros elaborassem

sábado pela Presidência da República.

projetos.

Uma lei de junho de 2015 tinha permitido um regime

O decreto é agora devolvido à Assembleia da

transitório de três anos para que os engenheiros

República, sem promulgação, para que os deputados

responsáveis

voltem a analisar o tema.

pela

elaboração

e

subscrição

de

projetos, pela fiscalização de obra e pela direção de

Fonte: Expresso

Damos-lhe uma ajuda!
Comece por visitar o nosso website www.imosonho.com
160.000€

ou

www.imosonho.net,

realize

uma

que temos disponíveis para si. Depois contacte-nos! Mesmo

cozinha com forno, casa de banho;

que

1º andar: wc, 4 quartos, 3 deles

não encontre exactamente

aquilo que pretende,

informe-nos das suas pretensões e deixe na mão de

com roupeiro e outro com terraço e

profissionais experientes.

varanda, aquecimento e logradouro

Temos uma certeza: encontramos aquilo que pretende!

e anexos com arrumos.

www.imosonho.pt

blog

mais lhe agradam consoante as imagens e características

r/c com sala com fogão de sala,

Refª. 8375

nosso

pesquisa por região ou por valor. Escolha os imóveis que

2 pisos distribuídos por:

Área útil: 183

o

João Cordeiro, CEO Imosonho

Refª. 8138
Licença AMI nº 5433

Quem pode ficar isento do
pagamento do IMI?

Leiria > Marinha Grande

140.000 €
Registada como T2 com excelentes acabamentos e bons
acessos ao centro da cidade. 3 quartos, 1 em suite, 1 wc.
Sala de máquinas, garagem, pátio e churrasqueira
cobertos e logradouro com cerca de 150 m2. Moradia com

O IMI é um imposto municipal que

conclusão das obras de reabilitação,

incide sobre o Valor Patrimonial

podendo

Tributário

(VPT)

(rústicos,

urbanos

Leiria > Praia da Nazaré

sobre as transmissões onerosas de

ou

mistos)

imóveis nas aquisições de imóveis

situados em Portugal. Entrou em

destinados

vigor em 2003 e sofreu alterações

reabilitação, desde que o adquirente

em 2017 com a criação do imposto

inicie as respetivas obras no prazo

Adicional ao IMI (AIMI).

máximo de três anos a contar da

O pagamento começa a ser pago em
Abril e poderá ser pago até 3 vezes

afinal,

quais

são

as

2 quartos com piso flutuante e varanda. Pré-instalação de
ar condicionado e aquecimento central, tectos falsos com
luzes embutidas, Sótão com arrumos e wc. Parqueamento
na cave. Área útil: 70 m². Refª: 8384

transmissão,

à

intervenção

de

reabilitação, a afetar a arrendamento
habitação

permanente

quando

habitação - de VPT não superior a

reabilitação

125.000 euros e cujo rendimento do

habitação própria e permanente,

agregado

segundo o EBF.

não

seja

superior

a

-

localizado

em

ou,

- Prédios urbanos destinados a

urbana,

Regime

Fiscal

área

também

de

Apoio

de
a

ao

Investimento (RFAI) - As empresas

- Agregados com baixos rendimentos

que

- Quem recebe menos de 15.295

considerados

euros anuais não paga IMI. No

beneficiar de isenção ou redução de

entanto, a isenção só é atribuída

IMI, por um período até 10 anos,

caso os imóveis do agregado não

relativamente aos prédios que sejam

estejam

sua propriedade e que constituam

do

forno, exaustor, frigorífico e máquina de lavar roupa. Wc,

de

isenção sobre as

primeira

para

avaliados

em

mais

de

66.500 euros (10 vezes o valor anual

por: sala com varanda, kitchenette equipada com placa,

intervenções

transmissões onerosas de imóveis

subsequente

Mas,

Benefícios Fiscais (EBF);

Situado no 3º andar de um prédio com elevador, composto

a

data de aquisição;

na

consoante o valor a liquidar.

153.300 euros, lê-se no Estatuto dos

167.000 €

isenção

prédios

isenções que a lei prevê?

Área útil: 60 m². Refª: 8414

renovado;

dos

luzes LED embutidas , pré instalação para ar condicionado,
estores eléctricos. Portas com fecho magnético.

ser

Indexante

dos

Apoios

Sociais (IAS));

efetuem

investimentos

relevantes

podem

aplicações relevantes.
- Lojas com história, reconhecidos
pelo

município

- Projetos de reabilitação urbana - Os

estabelecimentos

prédios

frações

histórico e cultural ou social local e

autónomas concluídos há mais de 30

que integrem o inventário nacional

anos ou localizados em áreas de

dos estabelecimentos e entidades de

reabilitação urbana beneficiam dos

interesse histórico e cultural ou social

seguintes

local.

urbanos

incentivos:

ou

isenção

do

imposto por um período de três anos
a contar do ano, inclusive,

da

de

como
interesse

Fonte: Idealista

APARTAMENTO T3
> Marinha Grande

85.000 €
Refª 6783

Cerca de metade – ou mais – das

registadas 50.878 unidades de AL –

unidades criadas no Norte (56%)

agora já são 59.871 – em todo o

Centro

(47%)

país.

estava

desocupada

e

Alentejo

(55%)

quando

foi

transformada em Alojamento Local
(AL).
As

conclusões

estudo

que

constam
a

de

um

Associação

da

Hotelaria, Restauração e Similares
de Portugal (AHRESP) encomendou
ao

ISCTE,

com

o

objetivo

de

caracterizar as unidades de AL nas
regiões Norte, Centro e Alentejo. Os
dados apresentados, citados pelo
ECO, dizem respeito a outubro de
2017,

altura

em

que

estavam

Cerca

de

13.760

em média apenas dois alojamentos.

Apartamento composto por: sala com
fogão de sala, cozinha equipada com
forno, placa e caldeira, despensa, wc
comum, 3 quartos com roupeiro, um
deles em suite. Pré-instalação de
aquecimento. Parqueamento.
Refª 8420

Esta é a diferença mais significativa

capital. Em Lisboa há proprietários

APARTAMENTO T3
> Marinha Grande

Pequenos empresários dominam o

com mais de 100 unidades, cenário

116.000 €

negócio

que não se verifica nas restantes

encontravam-se nestas três regiões.

Nestas

regiões,

proprietários

a

maioria

de

AL

dos

comparativamente à realidade da

regiões.

é

A investigação mostrou ainda que os

gerida por pequenas empresas. No

proprietários estão “satisfeitos” com

Norte,

o negócio e que querem continuar a

76%

dos

proprietários assumem a forma de

desempenhar

a

pessoa coletiva, valores que caem

Norte,

99,5%

para 58% no Centro e 56% no

proprietários manifestou vontade em

Alentejo. Ainda assim, e de acordo

continuar, no Alentejo 95,9% e no

com

Centro 86,3%.

o

estudo,

tratam-se

pequenos empresários

de

que detêm

atividade.

No
dos

Fonte: Idealista

NOVO, no centro da cidade com
varandas e com boa exposição solar.
3 quartos com roupeiros, 1 em suite,
wc com banheira hidromassagem e
janela. Sala e cozinha equipada. Wc
com banheira. Garagem dupla.
2 salas com estendais, sala de
reuniões e arrecadação comuns.
Portão automático. Refª 8415

TERRENO
> Marinha Grande

Moradia com boas áreas, excelentes

30.000 €

acabamentos, situada em zona calma com
vista privilegiada para a natureza.
Piso 0: 1 quarto + 1 suite, 1 wc, sala de
jantar e estar comum com recuperador de
calor, varanda desafogada e cozinha.
Piso superior: 1 wc, 2 quartos + 1 suite.
Cave com salão comum com a garagem
para 4 quartos.
Equipada com instalação de aquecimento
central, estores eléctricos, alumínios com
oscilo batente e loiças suspensas nos wc.
Vendedor aceita permuta.
Área Útil: 281 m². Refª. 8422

Santarém > Ourém > Nossa Senhora da Piedade

295.000€

Lote com 317 m² em zona urbana
para construção de uma moradia
individual de 2 pisos e garagem
privativa.
Área de implantação até 108 m².
Área de construção até 198 m².
Fácil acesso ao centro da cidade,
zona industrial, zona desportiva e
auto estrada. Refª 8416

“Certificar é valorizar”, este é o mote da nova campanha da ADENE – Agência para a Energia, que pretende sensibilizar os
portugueses para a importância da certificação energética dos
edifícios. O Certificado Energético melhora a classificação e
aumenta a valorização dos imóveis, um documento indispensável
no mercado imobiliário.

Moradia composta por 2 pisos:
r/c com sala e fogão de sala,
cozinha, despensa, e wc.
1º Andar com wc, 3 quartos
com roupeiro, 1 em suite e 2
com varanda. Garagem, terreno
e logradouro. Área Útil: 183 m²
Refª. 8371

“Queremos lembrar os portugueses que o certificado energético é
o primeiro passo para a reabilitação energética de uma casa, o
que terá implicações diretas no conforto, na saúde e, claro, nos
gastos, através de uma redução nos consumos. Obter o
certificado permite identificar as necessidades e medidas a
implementar para viver numa casa energeticamente mais
eficiente, com o objetivo de, poupando, valorizar também o
imóvel”, refere Manuel Bóia, administrador da ADENE, em
comunicado. O certificado é um documento em formato digital que
avalia a eficiência energética de um imóvel numa escala
pré-definida de oito classes, em que F é muito pouco eficiente e
A+ é muito eficiente. O documento contém informação sobre as
características de uma casa: isolamentos de janelas, ventilação,
climatização e produção de águas quentes sanitárias e o seu
efeito no consumo de energia.
“Reabilitar, investindo de acordo com as indicações do Certificado
Energético, melhora a classificação e aumenta a valorização do
seu imóvel, tanto na venda como no arrendamento, tornando-o
também mais confortável”, lê-se na campanha.
De recordar que os certificados energéticos são emitidos
numa
plataforma
informática,
gerida
pela
ADENE,
por profissionais independentes qualificados para o efeito e
inscritos nas respetivas ordens profissionais – Engenheiros,
Engenheiros Técnicos e Arquitetos. “Nos casos de venda ou
arrendamento, o certificado energético informa também
detalhadamente as partes interessadas sobre o imóvel, apoiando
o mediador imobiliário nas suas responsabilidades de
intermediação, permitindo decisões mais conscientes entre as
partes”, acrescenta o comunicado.
Fonte: Idealista

Totalmente renovado: sala,
cozinha, wc e 2 quartos.
Garagem individual com portão
automático. Janelas
oscilo-batentes.
Área Útil: 72 m² Refª. 8395

Excelente Imóvel da banca, com
spread bonificado. Sala, cozinha,
despensa, 2 wc´s, 3 quartos e 2
Terreno com 1.272,50 m² e com

varandas. Garagem com 26 m2.

capacidade de construção de

Zona residencial tranquila e com

318 m² , perfeito para uma

apoios cívicos e comerciais.

moradia individual.

Área Útil: 119 m².

Refª. 8402
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