Pataias e Martingança

210.000€
Moradia individual, em construção,
sala, cozinha e wc de serviço.
Terraço. 1º Andar: wc comum, 2
quartos com roupeiro e com varanda

De acordo com o Jornal de Negócios, que se apoia

mercado de arrendamento, 8,6% – num universo de

e 1 suite com 2 roupeiros. Cave com

nos resultados de uma sondagem da Aximage, 54,7%

42,1% – dão como argumento o facto de ser dono de

sala e garagem. Logradouro.

dos inquiridos – foram realizadas 600 entrevistas por

uma casa ter muitos custos.

Área Útil: 319 m². Refª. 8473

telefone – recomendam comprar casa

enquanto

42,1% sugerem o arrendamento.

Nazaré

Outra conclusão interessante da sondagem é que
a maioria dos participantes (58,1%) preferia, se

A justificação pela aquisição deve-se sobretudo ao

fossem proprietários do imóvel, arrendá-lo. Por outro

facto de, no final de contas, a casa ser um bem

lado, apenas 35% dos inquiridos optaria por vender a

próprio: 23,7% dos 54,7%

casa.

de inquiridos que optou

pela opção de compra deram como justificação
“comprando, paga-se, mas no fim a casa é nossa”.

Recorde-se que, segundo dados do Eurostat, em
2017, 75,2% tinham, em 2016, casa própria.

No que diz respeito aos inquiridos que optariam pelo
Fonte: Idealista

128.500€
3º andar com elevador situado a 4

Retorno

min. do Sítio da Nazaré e a 6 min. do

Leia os artigos que lhe propomos este mês e analise por si só.

areal da praia da Nazaré. 2 quartos

Porquê investir na região de Leiria?

com roupeiros e chão flutuante, sala

www.imosonho.pt

em

menos

de

17

anos!

gentes; praias magníficas; natureza em estado puro; Lisboa e

varanda, wc com banheira. Sótão e

Área útil: 102 m2 Refª. 8459

investimento

Deixamos apenas algumas razões: clima; hospitalidade das

com lareira e varanda, cozinha com

garagem na cave.

de

Porto apenas a 1h30. Precisa de mais?
Apartamento T3
Marinha Grande
Refª. 8487

João Cordeiro, CEO Imosonho

Licença AMI nº 5433

Telefone: 244 561 585 / 919 316 257

Leiria > Marinha Grande

175.000 €
As

restrições

que

atualmente

arrendar a sua casa para fins
habitacionais.
soluções

Esta

que

é

integra

uma
o

das

pacote

legislativo da Nova Geração de
Políticas de Habitação que o governo

3 quartos com roupeiro, sendo um suite com 2 roupeiros.

aprovou e que está agora a ser

Estores eléctricos, janelas oscilo-batentes, painéis solares e

apreciado

pré-instalação de aquecimento. Garagem, telheiro com

República.

pela

Assembleia

da

desemprego ou de mudança de local
do trabalho. No texto do diploma
determina-se que os bancos “não
podem agravar os encargos com
créditos obtidos para financiar” casa
de habitação própria e permanente,
nomeadamente

aumentando

os

spreads estipulados, em caso de
motivada

por

habitacional da totalidade ou de

renegociar o contrato e agravar os

parte do imóvel”. A margem de

encargos com o crédito quando este

manobra para arrendar passa a ser

é motivado por desemprego ou por

total.

uma

distância

superior

a

50

quilómetros da casa comprada com

determinada taxa de esforço)

o

banco pode renegociar as condições
contratuais e optar por aplicar um
spread

superior

ou

mesmo

por

alterar a duração do prazo do
empréstimo. Excetuando estas duas

permuta. Área Útil: 500 m 2. Refª. 8450

de

terceiros sem que os bancos possam

dos cônjuges e daqui resulte uma

churrasqueira e terreno. O proprietário não aceita retoma ou

situação

terceiro de contrato de arrendamento

ocorre divórcio ou falecimento de um

varanda e outra com terraço. Garagem, logradouro com

à

permitido o arrendamento da casa a

estas duas situações (ou quando

1º Andar com: 3 Quartos com roupeiro, 2 em suite, uma com

arrendamento

“celebração entre o consumidor e um

recurso a empréstimo. Excetuando

cozinha, wc comum e 1 quarto com roupeiro.

eliminar os motivos que cingiam o

À luz das regras que ainda vigoram é

mudança do local de trabalho para

Moradia individual com 2 pisos, r/c composto por: Sala,

E o que a proposta do governo faz é

renegociação

churrasqueira, logradouro. portões automáticos.

195.300 €

ou

prazo do empréstimo.

exemplo – aos clientes que decidam

Leiria > Marinha Grande

superior

adquiridas com recurso a crédito

penalizações – agravar o spread, por

Área Útil: 140 m2. Refª. 8494

spread

mesmo por alterar a duração do

bancos deixam de poder aplicar

fogão de sala e varanda, cozinha com alpendre, wc comum,

um

existem ao arrendamento de casas

bancário vão ser eliminadas e os

Moradia térrea em construção com: hall de entrada, sala com

aplicar

situações (ou quando ocorre divórcio
ou falecimento de um dos cônjuges e
daqui resulte uma determinada taxa
de esforço) o banco pode renegociar
as condições contratuais e optar por

Com esta medida visa-se, por um
lado, aumentar a oferta de casas
para rendas habitacionais e, por
outro, alargar o leque de situações
em que o arrendamento é possível.
A proposta do governo elimina assim
a necessidade de o cliente do banco
invocar motivos sem que, acentua a
mesma fonte, as garantias do banco
sejam afetadas – já que a renda
continua a ter de ser depositada no
banco que concedeu o empréstimo.
Este requisito já consta da lei e
mantém-se na proposta do governo
que, tudo indica, será levada a
votação final global no dia 22 de
junho.
Fonte: Sapo

MORADIA T3
> Pataias e Martingança

155.000 €

As rendas estão a disparar em

Arrendar chega a custar mais 60%

empréstimos

Portugal. Ao fim de 18 anos a

do que comprar casa

arrendar custa sempre mais do que

pagar rendas, um inquilino já
desembolsou o suficiente para
pagar o valor de venda da casa
onde habita.

junto

banca,

comprar.
Os valores variam de região para
região, mas há um traço comum: ao
final do mês, mesmo contando com

Tanto no arrendamento como na
compra, excluem-se despesas como
água,

luz

os custos dos impostos, seguros,

Não há sítio do país onde compense

da

Moradia em condomínio fechado.
Sala, cozinha, 2 wc´s. 3 quartos
com roupeiro e chão flutuante, um
deles suite. Pré– instalação de ar
condicionado e aspiração, painéis
solares e portão automático.
Garagem dupla, logradouro.
Área útil: 189
Refª. 8442

e

gás.

MORADIA T3
> Nazaré

Fonte: Eco

comissões e juros associados aos

arrendar em vez de comprar. Os
dados

do

Estatística

Instituto
(INE)

Nacional

permitem,

de
pela

primeira vez, fazer uma comparação
entre valores oficiais de compra e de

235.000 €

arrendamento e a conclusão é que,

Moradia com piscina e vista para
o mar e natureza. Cozinha em
open space com churrasqueira no
terraço, sala de jantar e estar,
3 quartos com roupeiro, varandas,
2 wc´s. Sótão com 2 janelas.
Cave com arrumos e garagem
espaçosa com portão automático.
Área útil: 130 m². Refª. 8441

comprar uma casa sai sempre mais
barato do que arrendar.

MORADIA T4 - OPORTUNIDADE
225.000 €

> Marinha Grande
Morada T4 em construção, de 2
pisos composta por:

APARTAMENTO T1

> Marinha Grande

R/c com Sala e terraço, cozinha
com terraço, casa de banho de
serviço e escritório com terraço;
1º andar com hall dos quartos, casa
de banho comum, 3 quartos com
roupeiro, 2 deles com varanda,
sendo um deles suite com varanda.

60.000 €

Garagem, jardim e logradouro.

Apartamento T1 composto por
hall, cozinha equipada com fogão,
esquentador, exaustor e
combinado, sala, casa de banho,
terraço privativo e parqueamento.

Área Útil: 189 m².
Refª. 8484

Área útil: 86m². Refª. 8486

Há uma nova tendência de investimento estrangeiro no mercado
imobiliário nacional que começa a ganhar força. Chega do outro lado do
Atlântico, mais concretamente dos Estados Unidos da América (EUA). A melhoria da
imagem e da notoriedade de Portugal atrai cada vez mais turistas e
investidores. Os baixos preços dos imóveis e do custo vs qualidade de vida, face aos
daquele país, são outros dos fatores que estão a aliciar os norte-americanos.
Portugal é barato e vive-se bem, diz o Washington Post
o Washington Post publicou na semana passada um artigo em que anima os norteamericanos a investirem na compra de uma casa em Portugal. (…) “Comprar uma casa
fora do país não é só para os ricos. Em alguns casos, viver no estrangeiro é mais barato
do que viver nos Estados Unidos”, escreve o jornal, destacando que “os preços do
imobiliário em Portugal estão entre os mais baixos da Europa”.
Entre melhores países do mundo para receber um expatriado

Moradia com 2 pisos 4 quartos
com roupeiro, 3 com varanda e
um em suite, 1 wc comum e
1 wc de serviço, cozinha

Muitos dos americanos que já decidiram trocar os EUA por Portugal, chegam em
grande número, à procura do sol, da gastronomia, da hospitalidade e de uma oportunidade para recomeçar uma vida, contava o Público numa reportagem há umas semanas,
relatando casos para fundamentar porque é que Portugal é o melhor país da Europa, e
o
quinto
melhor
país
do
mundo,
para
receber
expatriados, segundo um inquérito da InterNations.

equipada com forno, placa,
exaustor e esquentador e copa.

E o perfil de quem chega a Portugal com cidadania norte-americana - e procura casa
para viver - é variado, abrindo várias oportunidades no mercado imobiliário português.

Garagem e logradouro com
churrasqueira.
Área Útil: 264 m². Refª. 8452

Além dos chamados vistos-gold - que conseguem autorização de residência a troco
de um investimento mínimo de 500 mil euros em imobiliário - há quem venha para arrendar. Como por exemplo Karen Nipps, uma reformada americana que aos 61
anos decidiu deixar Boston e arrendar um apartamento no Porto, tal como partilhou com
o diário português.
Fonte: Idealista

Moradia em condomínio fechado
com 3 quartos, um em suite. Sala
com lareira, cozinha equipada e 4
wc´s. Sotão (duplex) amplo de pé
alto. Terraço com churrasqueira,
logradouro privado e poço comum.
O cliente aceita permuta com
imóvel no Algarve.
Área Útil: 161 m². Refª. 8240

01
O único planeta do Sistema
Solar que não tem nome de um
deus, é o nosso.

02
De acordo com os cientistas, se
fosse possível cavar um túnel
através da Terra e saltar para o
seu interior, seriam precisos
42 minutos e 12 segundos para
chegar ao fim.

03
Um Boeing 747 gastaria em
média, 120 bilhões de anos para
completar uma volta pela Via
Láctea.
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