> Marinha Grande

125,000€
oradia em banda com 3 pisos: Sala
com recuperador de calor e varanda.
Cozinha equipada, despensa e wc.
Quarto com varanda comum com a
cozinha, 2 quartos com roupeiro e
varanda, wc com janela, banheira
com coluna de hidromassagem. Cave
com sala com janela e sacada,

No primeiro semestre do ano foram transacionados
86.335 alojamentos familiares em Portugal, mais 19,8%
que em igual período do ano passado, no valor total
de 11,6 mil milhões de euros. Trata-se de um
crescimento de 30,5% face ao primeiro semestre de
2017. Isto corresponde a uma média de venda 476,98
casas por dia, segundo dados do Gabinete de Estudos da

Imobiliária de Portugal (APEMIP).
Os dados divulgados mostram que as casas usadas
estão a ganhar cada vez mais relevância no mercado.
As vendas ultrapassaram os mais de nove mil milhões
de euros, representando um aumento de 33,4% face
ao período homólogo. presidente da APEMIP, Luís
Lima,

encara

este

cenário

“sem

Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação

surpresa”.

Fonte: Idealista

garagem dupla e logradouro. Área
Útil 160 m². Ref.ª 8594

MORADIA

INDIVIDUAL

> Marinha Grande
Pousos, Barreira e Cortes

Moradia T4, composta por: Rés
com chão com: Hall de entrada,
sala com varanda, cozinha com
terraço

copa,

casa

de

banho

comum, 3 quartos um deles com
casa de banho privada. Cave com:
Sala, cozinha, quarto e casa de
banho. Garagem. Anexos e terreno

285,000€

com poço. Área útil: 320 m².
Refª: 8577

R/c com recepção, escritório, 3 wc´s

195,000€

gabinetes. Sótão com sala, arrumos
e wc. Cave com armazém arrumos e
garagem. Logradouro.
Área útil: 282

Refª. 8593

www.imosonho.pt

Licença AMI nº 5433

Telefone: 244 561 585 / 919 316 257

Portugal é (ainda) um dos países
da Europa onde é mais barato
comprar casa

Leiria > Marinha Grande

165.000 €

Ainda que os preços das casas

impulsionadores para este aumento

estejam fora do alcance da maioria

“o

das

imobiliário

português

ainda

ainda

devidamente encaminhado para fora

Excelente moradia com 4 quartos, 1 em suite, 2 com

estão abaixo da média europeia, que

das grandes cidades. Apesar de

roupeiro e outro com varanda. Sala com fogão de sala,

se situa nos 6.157 euros por metro

haver um populismo negativo e

cozinha equipada, 4 wc´s. Sótão com sala e arrumos.

quadrado.

generalizado sobre este tipo de

famílias

portugueses,

Aquecimento a funcionar. Terraço com telheiro,

comprador, a verdade é que este cria

churrasqueira, garagem e logradouro.

riqueza, emprego e novas dinâmicas

Área útil: 240 m². Área do terreno: 290 m². Refª: 8531

Apesar dos sucessivos aumentos

económicas que são imprescindíveis,

dos preços das casas, Portugal

por exemplo, no interior do país“.

continua a ser um dos países da
Europa onde é mais barato comprar
um imóvel, diz a Associação de

Leiria > Marinha Grande

Promotores e Mediação Imobiliária
de Portugal (APEMIP). Com uma
média de quase 4.000 euros por
metro

quadrado,

o

país

está

ainda bastante abaixo da média
europeia, onde uma casa custa, em
média, mais de seis mil euros.

“Dificilmente os preços em Lisboa ou
Nos

38

países

europeus

analisados, Portugal ocupa a 19.ª
posição com um preço médio de
3.830 euros por metro quadrado,

126.000 €
Moradia no centro da cidade ao valor de apartamento.
Excelente sala, cozinha equipada. 3 quartos com roupeiro,

enquanto na Europa esse valor se
situa nos 6.157 euros por metro
quadrado, de acordo com os dados
APEMIP,
imobiliário

com

base

internacional

no

portal

Property

1 em suite, 3 wc´s. Logradouro colectivo com churrasqueira

Guide, citados em comunicado.

e garagem individual. Área útil: 170 m². Refª: 8530

Numa altura em que o investimento
internacional é um dos principais

Porto cairão, porque estas cidades
estão hoje inseridas num mercado
global

e

deixaram

circunscritas

ao

de

estar

investimento

nacional”. Ainda assim, sublinha a
necessidade
arrendamento

de

“dinamizar

urbano

o

através

de incentivos aos proprietários que
coloquem os seus ativos no mercado
a preços acessíveis”.
Fonte: Eco.pt

APARTAMENTO T3
> Marinha Grande

150.000 €
Refª 8284
Tem

sido

uma

das

principais

alavancas

do

recente

"boom"

imobiliário

em

Portugal,

atraindo

milhares

de

estrangeiros

que

(6%) do total de quase 23.800

consideradas

beneficiários

de

acrescentado possam pagar uma

Residente Não Habitual, criado em

taxa de IRS de 20% sobre os

2009.

A

do

estatuto

grande

valor

de

rendimentos do trabalho e confere

reformados

que

uma dupla isenção de tributação aos

trabalhadores

benefícios fiscais. Só no último ano e

usufruem dos incentivos fiscais são

meio, o número de residentes não

de França (5448), Grã-Bretanha e

habituais

Portugal aumentou

Irlanda do Norte (2718) e Itália

83%. Este regime também pode ser

(2513), segundo dados citados pelo

utilizado por portugueses que resi-

Dinheiro Vivo, a partir de uma notícia

dam fora há, pelo menos, cinco

do Expresso.

anos, mas são poucos os que dele

elevado

parte

decidem investir no país em troca de

em

e

de

reformados (nas pensões).
Para se poder beneficiar destas
condições

(concedidas

por

necessário ter tido residência fiscal
fora de Portugal nos cinco anos

O regime dos RNH, de uma forma

passar a morar em Portugal pelo

portugueses

geral, permite aos trabalhadores que

menos 183 dias por ano.

representam apenas cerca de 1.500

integrem uma lista de profissões

os

> Pataias e Martingança

período de 10 anos, não renovável) é

anterior ao pedido de adesão e

Atualmente,

DUPLEX T2+3

um

Que benefícios dá este regime?

gozam.

Imóvel com excelentes áreas e com
apenas um ano de uso.
Acabamentos modernos. Sala de
estar e jantar comuns, 3 quartos com
roupeiro, 1 em suite, 2 wc´s, cozinha
equipada e aquecimento e aspiração
central. Estores eléctricos, painéis
solares e garagem dupla com portão
automático. Refª 8487

Fonte: Casa Sapo

MORADIA V4

290.000€
Refª. 8571

140.000 €
Apartamento com suite com arrumos,
quarto com roupeiro e varanda. Sala
com fogão de sala e varanda,
cozinha com varanda, despensa, wc
com banheira, Sótão com 3 quartos
com roupeiros embutidos, wc
partilhado com duche. Garagem.
Refª 8601

ESTADO: NOVO
ÁREA ÚTIL: 179 M2

APARTAMENTO T2

> Marrazes e Barosa

> Marinha Grande

Excelente moradia com 4 quartos,
1 em suite e 2 dos quartos partilham
wc. Cozinha equipada com vidraças.
Ar condicionado, roupeiros com
iluminação, pré instalação de
aquecimento central. Jardim com
110 m2, garagem para 2 carros com
40 m2, exterior cerca de 20 m2.

55.000 €
Apartamento remodelado composto
por sala com varanda, cozinha com
marquise e churrasqueira, casa de
banho e 2 quartos com roupeiro.
Hipótese de ficar algumas peças de
mobiliário. Refª 8431

Quem paga mais de 100 euros de Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) passará a poder liquidá-lo em três prestações
em 2019. Quer isto dizer que o Governo propõe reduzir de
250 para 100 euros o montante que tem de ser saldado de
uma só vez. A cobrança acontecerá também mais tarde, em
maio em vez de abril.
Segundo o Jornal de Notícias, o objetivo principal destas
alterações, quer a nível das prestações quer do calendário
das cobranças, passa por diluir o peso do valor do imposto no
orçamento mensal das famílias e reduzir o incumprimento.
Moradia com 4 quartos, 4 wc´s,

Confirmando-se esta mudança, só os proprietários de imóveis
que tenham um IMI até 100 euros terão de pagar o imposto
de uma só vez. Depois, quem paga entre 100 e 250 euros,
entre 250 e 500 euros e mais de 500 euros poderá liquidar o
montante de forma faseada em três prestações.

cozinha equipada, terraço com
churrasqueira. Logradouro com
jardim, quintal, telheiro, canil,
capoeira e furo de água.

Atualmente, os contribuintes com imposto até 250 euros têm
de pagar o valor de uma só vez. Já quem paga entre 250 e
500 euros faz o pagamento em duas prestações e quem tem
uma fatura de IMI superior a 500 euros liquida o imposto em
três prestações.

Garagem para 4 carros.
Refª. 8043

O Executivo também quer introduzir um novo calendário e
afastá-lo da altura da celebração da Páscoa, uma época de
maior despesa para a generalidade das famílias. De acordo
com a publicação, a primeira prestação será paga em maio,
em vez de abril e as restantes serão liquidadas em setembro
e novembro.

Refª. 8581

Moradia em construção com 3
pisos, 5 quartos e 3 wc´s. Cave
com garagem e arrumos.
Logradouro e jardim.
Refª. 8525

220,000€
_____
Apartamento T2 +1 composto por
sala ampla com cozinha, 3 quartos
com roupeiro + 1 quarto interior,
garagem

e

jardim

privativo.

Condomínio de excelência com vista
mar,

acesso

privativo

a

praia,

piscina, squash, campo de ténis,
Localizado na Urbanização

ginásio, zonas de convívio / bar e

Quinta Conceição é composto

zona jardinadas e a presença de um

por 3 quartos, 1 em suite, 2

caseiro

wc´s, sala com lareira, cozinha

uma oferta única.

e antecâmara. Refª. 8602

Área útil: 100 m². Refª. 8515
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fazem

deste

condomínio

A proposta visa aliviar o “imposto por um maior número de
prestações nos casos dos contribuintes que, atualmente,

