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NESTA EDIÇÃO 

Autorizar o 
resgate dos PPR 
para abater 
créditos à 
habitação é uma 
boa medida? 

Pedro Barbosa, 
CEO da Wise 
Pirates: "A nossa 
política fiscal 
destrói 
investimento" 
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LÍGIA SIMÕES 

A economia 
portuguesa está 
a crescer à boleia 
das exportações. 
Mas há riscos 
no horizonte 
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Inflação 
pressiona mais 
os funcionários 
públicos 

Empresas pedem 
corte de 30% 
nos impostos na 
construção nova 
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Saiba o que 
muda na lei 
laboral a partir 
de 1 de Abril 

MERCADOS 
P8120 
Valores em pontos 

6.946,38 

5.924.32 
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Sindicatos admitem 
mais greves 
nos comboios 
Depois da paralisação convocada esta semana, 
as greves nos transportes ferroviários prometem 
continuar. Ao NOVO, o líder da federação sindical 
do sector admite novas formas de contestação P.3 

Apanhar° comboio não tem 
sido tarefa fácil nus últimos 
dias. Desde quartaLteira 

que esse serviço tem sofrido pertut-
1>ações em resultado das greves 
que estão a ser levadas a cabe  I  pelt ,s 
trabalhadores, que reivindicam uma 
valorização salarial mais robusta 
do que-aquela que o Governo 
propôs. E depois da -adesão signifi-
cativa-  registada na paralisação 
de 2-1 horas convocada para esta 
semana pela Federação 
dos Sindicatos dI os Transportes 
c. Comunicações (1•1•:(1.1::\ Ns).1 o 
coordenador nacional. Jose mannel 
Oliveira, adianta ao N0\ O 1.:conomia 
que serão agora equacionadas 11( I\ as 
formas de luta. na( o exclitind( o 
a possibilidade de nos as greves 
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Rodolfo Alexandre Reis 

rreis@medianove.com 

A
discussão da nova 
Lei da Habitação 
apanha pela fren-
te um sector que 
há muito fez um 

diagnóstico à acção do Estado 
nesta matéria. F. a conclusão é 
uma: os sucessivos governos não 
têm feito bem o seu trabalho. 

Ouvido pelo NOVO Economia. 
o CEO da Vanguard Proper-
ties. José Cardoso Botelho. admi-
te que algumas medidas que 
o Executivo vai discutir em Con-
selho de Ministros são impor-
tantes e vão ajudar a reduzir o  

problema da falta de oferta. "A 
única forma de aumentar a ofer-
ta a curto prazo passa pela cria-
ção de condições para que casas 
desocupadas sejam colocadas 
no mercado de arrendamento. 
Só em Lisboa estaremos a falar 
de cerca de 45 mil unidades". 
salienta. Mas há um outro lado 
da moeda: é imperativo garan-
tir estabilidade legislativa e con-
cessão de benefícios fiscais. 
como a redução do IMI. do AIM1 
e do imposto sobre rendas. 

"0 incentivo ao aumento da 
produção é relevante, nomeada-
mente em termos do IVA. mas 
tão ou mais importante é a reso-
lução do problema do licencia-

  

mento", sublinha. 
Miguel Cabrita Matias, do board 

da Mexto Property Investment, 
concorda que é preciso baixar 
os impostos (e até diz onde), mas 
considera que "as medidas enu-
meradas são insuficientes para 
fazer face ao problema da habi-
tação" em Portugal. 

"Actualmente, os promotores 
imobiliários não têm incen-
tivos que os façam equacionar 
a possibilidade de negócios de 
aquisição e construção para ren-
dimento ou venda no mercado 
português", refere o respon-
sável da promotora suíça. 

Miguel Cabrita Matias enten-
de que o valor dos terrenos está  

alto, ao que se junta o custo da 
construção, também ele eleva-
díssimo, e, como tal, são con-
dições que por si só induzem 
rentabilidades muito baixas e 
não atractivas para os promoto-
res imobiliários. O responsável 
destaca a elevada carga fiscal 
como o principal problema do 
mercado da habitação nacional, 
em comparação com Espanha. 

"Entre taxas e impostos que 
os promotores pagam e que se 
reflectem no preço final das habi-
ta ç õ e s. esta carga, em Portu-
gal. pode atingir quase 40% do 
valor final de uma habitação, 
enquanto na vizinha Espanha 
representa uns 10 a 12%. Bai-
xar em pelo menos 30% os 
impostos na construção nova 
pode dar um impulso à cons-
trução para o mercado jovem 
português e para o mercado 
de arrendamento jovem e não 
só". conclui. 

As medidas que o Governo vai 
discutir assentam em três pila-
res: disponibilizar mais solos para 
construção de habitação públi-
ca: incentivar a construção de 
habitação por parte dos promo-
tores privados, o que poderá ser 
feito através de benefícios fis-
cais: e incentivar os proprietá-
rios a colocarem mais casas no 
mercado de arrendamento. de 
forma a apoiar os jovens neste 
segmento da habitação. 

A nova Lei da Habitação será 
debatida em Conselho de Minis-
tros no dia 16 de Fevereiro. 

Paulo Caiado. presidente da 
Associação dos Profissionais e 
Empresas de Mediação Imobi-
liária de Portugal (APEMIP), refe-
riu ao NOVO Economia que seria 
urgente que o Governo trouxes-
se "o quanto antes. para a esfe-
ra da oferta pública, os muitos 
imóveis que são pertença do 
Estado ou de entidades públi-
cas que não têm função. como. 
por exemplo, terrenos, quartéis. 
conventos e até hospitais". 

"Esse levantamento está feito. 
Falta decisão e vontade polí-
tica para o concretizar", refere 
Paulo Caiado. apontando ainda 
para a criação de uma task-force 
nacional, com ramificações dis-
tritais, que faça o inventário do 
que se passa com os 720 mil imó-
veis existentes mas devolutos. 

"Talvez fosse possível chegar 
a acordo com muitos desses pro-
prietários que não têm vonta-
de nem capital para os ren-
tabilizar". sublinha o líder da 
APEMIP. 

Empresas querem corte fiscal 
de 30% na construção nova 

Conselho de Ministros debate a nova Lei da Habitação a 16 de Fevereiro. Empresas do sector 
querem reduções fiscais e agilidade nos licenciamentos. "O acumular de duas décadas de não 
intervencionismo público levou-nos à situação com que hoje nos confrontamos", diz APEMIP 

"Baixar em pelo 
menos 30% os 
impostos na 
construção nova 
pode dar um 
impulso à 
construção para 
o mercado jovem 
português", diz 
Miguel C. Matias 


