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Por si só, a criação do Adicional 
ao Imposto Municipal sobre 
Imóveis, o qual não é mais 

do que um “IMI” para o Estado, 
que acresce ao IMI das Autarquias, 
ao qual se junta o agravamento 
da tributação da atividade de 
alojamento local, transmite um sinal 
extremamente negativo para os 
potenciais investidores.

Onde é que está a tão necessária 
estabilidade do sistema fiscal? 
Como é possível, de um momento 
para o outro, colocar em causa 
as expetativas de investidores 
nacionais e estrangeiros, que 
apostaram na reabilitação do 
edificado, no turismo e no 
comércio? Não é apenas o 
imobiliário que é posto em causa. 
São prejudicadas as autarquias 
que, com o novo imposto, vêem o 
Governo deitar por terra o esforço 
que fizeram, quando, em 2013, 
decidiram aplicar taxas reduzidas de 
IMI. São prejudicados os munícipes, 
que vêem no agravamento 
do preço do arrendamento, o 
reflexo do aumento de impostos. 
São prejudicadas as cidades 
portuguesas, que perdem 

competitividade face às demais 
cidades europeias.

Porém, esta é uma solução ainda 
mais grave.

Será que as lojas, os armazéns, os 
edifícios para indústria, os edifícios 
de habitação corrente detidos 
pelas empresas que se dedicam à 
compra e venda de imóveis, são 
imobiliário de luxo? Mas, o que 
é verdade, é que estas empresas 
estão impedidas de deduzir 600 mil 
euros ao valor do seu património, 
ao contrário do que acontece com 
os proprietários de habitações de 
valor tributário superior a 600 mil 
euros, que o podem deduzir.

Penalizam-se empresas, 
designadamente as pequenas 
e médias sociedades, que têm 
ativos, ou seja, bens imóveis 
que, à semelhança de qualquer 
mercadoria ou stock, fazem parte 
dos respetivos balanços. Está 
em causa a duplicação de uma 
tributação que, na sua essência, já 
é injusta, uma vez que incide sobre 
um património que, na maioria 
dos casos, aquelas empresas não 
conseguiram escoar. E, note-
se, estaremos a onerar o custo 

de toda a habitação, desde o 
mais modesto apartamento, à 
moradia unifamiliar, imóveis para 
comércio, escritórios, serviços e 
indústria. Este imposto recairá, 
inevitavelmente, sobre toda a 
atividade económica. 

Se a proposta se mantiver, o 
que não acreditamos que possa 
acontecer nos termos atuais, 
estaremos perante a chamada 
“tempestade perfeita”. Perante 

a combinação de um conjunto 
de fatores que podem afetar, em 
definitivo, o rumo de todo um 
setor de atividade que em Portugal 
representa 50,1% do investimento 
e cerca de 600 mil trabalhadores. 
É contraditório que assim seja, 
sobretudo tendo presente que o 
setor da construção e do imobiliário 
gerou 42% dos empregos criados 
na economia nacional nos últimos 
12 meses.

IMI para as Autarquias + “IMI” para o Estado?

Opinião

Para captar investimento em zo-
nas geográficas do interior, a ERA 
Portugal lançou no mercado o 

conceito de Loja Mais, lojas com áreas 
mais pequenas e que, por isso, têm um 
custo significativamente mais baixo.

De acordo com Miguel Poisson, 
diretor-geral da ERA Portugal, neste 
momento o número de Lojas Mais é 
ainda pouco significativo, mas será 
com certeza uma aposta num futuro 
próximo.

“Dentro de três anos as lojas ERA 
Mais podem vir a significar cerca de 
20% das lojas da rede”, destaca. 

Este modelo de loja, com uma área 
mais reduzida e com um custo de 
investimento mais pequeno para o 
franchisado, vai permitir oferecer um 
serviço profissional e assim captar ne-
gócios que de outra forma não acon-
tecerão.

Simultaneamente, estas lojas per-
mitem captar um conjunto de bons 
empresários, muitos deles que procu-
ram uma nova oportunidade de vida, 
e que assim podem aderir ao modelo 
de negócio da ERA.

Na opinião de Miguel Poisson, a 
abertura de algumas destas Lojas 
Mais tem surgido na altura em que es-
tão a estudar o melhor modelo para 
determinada região. “Quando estu-
damos uma região verificamos se a 
melhor opção é uma Loja Standard ou 
uma Loja Mais. Assim, há um conjun-
to de localizações onde optamos por 

uma loja com uma área mais reduzi-
da”, refere.

A abertura de lojas nas zonas in-
teriores tem apresentado algumas 
vantagens interessantes. Este mode-
lo permite combater o desemprego, 
sendo uma boa solução de auto em-
prego. Assume-se, também, como 
uma excelente forma de quebrar os 
fluxos migratórios, que se apresen-
tam mais agravados nas zonas rurais, 
permitindo mesmo atrair emigrantes 
e estrangeiros que podem avançar 
com um projeto com futuro. 

Recorde-se que atualmente muitos 
empresários estão a regressar dos paí-
ses onde estavam emigrados. Alguns 
devido às dificuldades financeiras e 

de segurança que alguns países en-
frentam, como é o caso de Angola, 
Brasil ou a Venezuela, outros devido, 
simplesmente, a razões familiares.

E, por último, estas lojas permitem a 
realização de operações de aquisição, 
com acesso ao crédito, dinamizando 
o mercado imobiliário destas regiões.

“Esta iniciativa tem o mérito de 
agarrarmos alguns empresários que 
têm um projeto de vida, mas que não 
têm investimento suficiente para o 
concretizar em projetos de maiores 
dimensões”, destaca Miguel Poisson.

A aposta na formação, no marke-
ting e num método de trabalho pro-
fissional, com garantias de sucesso, é, 
segundo o responsável da ERA, um 

oásis em regiões onde não existem 
redes de mediação e onde existe um 
longo caminho a percorrer.

Novas zonas de investimento

Em 2016 a ERA concretizou 19 con-
tratos para abertura de lojas em todo 
o país. Estes contratos dizem respeito, 
especialmente, a Lojas Standard, sen-
do que algumas destas lojas já abriram 
e outras estão em fase de abertura. 
Assim, os contratos assinados este ano 
dizem respeito às lojas de Amarante, 
Famalicão, Gaia Carvalhos, Odivelas 
Ramada, Nazaré, Funchal, Vila Franca, 
Alcabideche, Vale Cambra, Famalicão 
Sul, Pombal, Guimarães Norte, Buar-
cos, V.N. Gaia - Stª. Marinha/S.Pedro 
Afurada, São João Madeira, V.N. Gaia/
Mafamude e Oliveira do Bairro. Con-
templa ainda mais uma loja na Grande 
Lisboa e outra loja no Grande Porto.

Nos próximos anos a ERA tem iden-
tificado um conjunto de outras regiões 
onde pode vir a abrir mais lojas. É o 
caso das regiões do  Alentejo e do Al-
garve, mas também nos concelhos das 
áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

Destacam-se ainda outras cidades 
como Setúbal, Elvas, Lousada, Chaves, 
Valença/Monção/Melgaço, Tondela, 
Funchal, Marinha Grande, Albergaria, 
Arcos de Valdevez/Ponte da Barca, 
Mirandela-Macedo de Cavaleiros,  Al-
cobaça, Alenquer/Carregado e Fátima/
Ourém. 

A curto prazo podem significar 20%

Captar investimento no interior do país através das lojas ERA Mais

A abertura de lojas nas zonas interiores tem apresentado algumas vantagens interessantes. 
Este modelo permite combater o desemprego, sendo uma boa solução de auto emprego.

Notícia



A Century 21  Portugal tem em 
comercialização, em regime 
de exclusividade, uma car-

teira de imóveis não residenciais de 
retalho que o banco Millennium bcp 
possui na Área Metropolitana do 
Porto. Uma campanha pioneira no 
mercado, com um modelo de atua-
ção que poderá ser replicado nou-
tras zonas do país.

De acordo com Ricardo Sousa, ad-
ministrador da Century 21 Portugal, 
no total, esta campanha abrange 
mais de 80 imóveis – lojas, armazéns 
e escritórios – com tipologias bas-
tante diversificadas, em termos de 
áreas, localizações e preços, dado 
que integra desde imóveis com áreas 
mais reduzidas, inferiores a 60 m2, a 
amplos espaços com áreas superio-
res a 120 m2. “Trata-se de uma car-
teira muito diversificada, em termos 
de localização, usabilidade, áreas e 
preços, distribuídos pelos concelhos 
do Porto, Gondomar, Maia, Matosi-
nhos, Valongo e Vila Nova de Gaia, 
com áreas que vão desde os 35 m2 
até aos 500 m2, e com preços que 
variam entre os 9600 euros e os 
340 mil euros. A diversidade desta 
carteira permite disponibilizar, aos 
potenciais clientes, qualquer tipolo-
gia de imóvel não residencial, para 
encontrar o espaço mais adequado 
para as suas necessidades”, refere o 
responsável.

Este segmento de produtos imo-
biliários destina-se, sobretudo, a in-

vestidores, empreendedores e em-
presas, para disponibilizar espaços 
para criação de novos negócios ou 
soluções de relocação de projetos 
empresariais já em operação. 

Assim, “com base na análise das 
características de cada imóvel, e das 
necessidades do mercado, foi defi-
nido um plano de marketing perso-
nalizado, para cada um deles, que 
será executado ao longo dos pró-
ximos meses e que passa por uma 
abordagem direta a empresas e ne-
gócios, já identificados como poten-
ciais interessados”.

Ricardo Sousa adianta que a estra-
tégia de comercialização desta car-
teira de imóveis está a ser alvo de 
ações especiais de formação, acom-
panhamento e apoio constantes por 
parte de uma equipa integrada da 
rede Century 21 Portugal e do ban-
co. “Nesta ação estão diretamente 
envolvidos mais de 25 consultores 
imobiliários das lojas Century 21 do 
Porto, que contam com o apoio es-
pecial da área comercial do Millen-
nium bcp e da rede imobiliária, a 
nível nacional”, acrescenta. 

A estratégia de comercialização 

desta carteira de imóveis não resi-
denciais passa pelo desenvolvimen-
to de uma campanha de marketing 
específica, com recurso à realização 
de planos de promoção comercial 
especializados e ações direcionadas 
para o segmento de potenciais in-
vestidores desta tipologia de produ-
to imobiliário. 

Ricardo Sousa refere, ainda, que 
esta é uma campanha pioneira. 
“Acreditamos que será diferencia-
dora e que aportará maior valor ao 
mercado. Estão identificadas outras 
zonas geográficas onde será possível 
replicar este tipo de ação, tendo em 
conta o volume da carteira de imóveis 
do Millennium bcp e a forte presen-
ça comercial da Century 21 Portugal. 
Em ambos os parceiros existe todo o 
interesse em continuar a desenvolver 
esta estratégia, no resto do país”.

O Millennium bcp disponibiliza 
financiamento para a aquisição des-
tes imóveis, com condições muito 
vantajosas, adaptando a prestação 
mensal do crédito a valores iguais 
ou inferiores do que o cliente paga-
ria pelo arrendamento de um espa-
ço de características similares, com 
a vantagem de que após o final do 
prazo do empréstimo o imóvel é do 
cliente.

Campanha pioneira na AM do Porto

Century 21 Portugal vende carteira de imóveis 
não residenciais do Millennium bcp

Notícias

Espaço comercial (Refª 32024) em venda. “Com características quase únicas para a insta-
lação de um negócio. Seja ele, cinema, indústria hoteleira, discoteca. A escassos metros 
da Avenida da Republica, em Gaia”.

Cruz Lança, responsável de 
vendas retalho – Norte, do 
Millennium bcp, considera 
que o mercado necessita de 
especialistas na venda de 
ativos não residenciais, que vão 
assessorar melhor os clientes 
vendedores e compradores. 

Qual a expectativa no resultado 
da parceria para a comercialização 
dos imóveis?

A parceria com a rede Century21 é 
das mais antigas e uma das mais pró-
ximas que temos na área da venda 
de imóveis do Millennium bcp, é uma 
aposta conjunta quem tem como ob-
jetivo prestar um serviço de excelên-
cia no mercado imobiliário. Sendo o 
investimento imobiliário um dos mais 
importantes e significativos para os 

empresários e suas empresas, é redo-
brada a importância dos mediadores 
os quais devem ter competências 
específicas para este segmento de 
negócio, uma vez que a abordagem 
e as motivações são mais racionais 
e alicerçadas em fatores financeiros.

Assim, a mediação só acrescentará 
valor com profissionais especializa-
dos numa determinada zona e que 
adquiriu competências através de 
formação vocacionada para o pro-
duto imobiliário “não residencial” e 
todas suas envolvências.

Acreditamos verdadeiramente na 
especialização e segmentação, es-
pecialmente neste mercado fora dos 
grandes centros urbanos onde há 
poucos a quererem fazê-lo pelo que 
para nós esta ação é determinante.

O Millennium bcp está a estudar 
a realização de parcerias seme-
lhantes para outras zonas do país?

 O Millennium bcp sempre acredi-
tou em parcerias que acrescentem 
valor, dinamizem e satisfaçam as ne-
cessidades do mercado e que agili-
zem a relação entre os clientes ven-
dedores e compradores, pelo que 
estamos sempre recetivos a analisar 
propostas que sejam efetivamente 
credíveis e que deem um contributo 
ao mercado imobiliário. Mas se os 
resultados aparecerem como todos 
desejamos nesta primeira ação a 
Norte, claro que esta rede leva van-
tagem em outros locais futuros.

 
Quais as condições que o banco 

oferece aos futuros clientes destas 
frações?

O nosso produto é variado e com-
petitivo em termos de preço e a de-
cisão é muito rápida. Para os clientes 
que precisam de apoio financeiro, 
colocamos como sempre à disposi-
ção as nossas redes comerciais onde 
existe  uma vasta oferta de solu-
ções muito vantajosas na aquisição 
de imóveis do banco e que se ade-
qua a cada empresa ou empresário, 
ou seu fluxo de tesouraria, e aten-
dendo a cada ativo a adquirir.

Dependendo das situações, a 
verdade é que em muitas situações 
os clientes podem eventualmente 
reduzir os custos fixos de determi-
nados negócios ou da expansão 
da atividade, sempre com preço de 
aquisição e de financiamento sejam 
adequados.

“A mediação só acrescentará valor com profissionais 
especializados”
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A APCMC – Associação 
Portuguesa dos Comerciantes 
de Materiais de Construção 
vai realizar no dia 28, em 
Lisboa, no Picoas Plaza, o 19º 
congresso nacional, com o 
tema “Responder às exigências 
da Reabilitação Urbana”. Em 
entrevista, José de Matos fala-
nos do tema e da evolução 
recente deste segmento de 
mercado, das oportunidades 
e desafios e eventuais 
constrangimentos que estão 
a surgir, aspetos que vão ser 
debatidos neste encontro.

Quais os principais temas que 
vão ser objeto de debate no próxi-
mo congresso?

Como habitualmente, os nossos 
congressos abordam dois tipos de 
temas: aqueles que têm um âmbi-
to mais político, isto é, aqueles que 
se relacionam com o mercado das 
obras de construção, incluindo o 
investimento público, a fiscalidade, 
o crédito, o arrendamento, a inter-
nacionalização, etc.; e um outro gru-
po de temas, mais intrinsecamente 
ligados à atividade das nossas em-
presas e que vão variando ao longo 
do tempo, como a concorrência, a 
utilização das novas tecnologias de 
comunicação, a especialização ou as 
modificações do canal de distribui-
ção. Em concreto, neste congresso, 
vamos debruçar-nos, por um lado, 
sobre a evolução do mercado da 
reabilitação de edifícios, as dinâmi-
cas atuais das cidades, as oportuni-
dades e a influência das medidas fis-
cais que se anunciam e, do lado dos 
temas “profissionais”, vamos discutir 
as questões ligadas ao marketing no 
ponto de venda, aos novos compor-
tamentos do consumidor, aos canais 
de venda e à influência da internet.

O setor dos materiais de cons-
trução está a beneficiar do atual 
crescimento visível na reabilitação 
urbana?

Com a construção nova de habi-
tação quase desaparecida, a rea-
bilitação urbana, a que é induzida 
pelo aumento do turismo e que se 
concentra praticamente nas cidades 
de Lisboa e Porto, é praticamente o 
único fator dinâmico deste mercado, 
uma vez que o investimento públi-
co tem regredido e o investimento 
privado nos setores não residen-
ciais continua estagnado. É preciso 
não esquecer que esta animação 
na reabilitação urbana é muito con-
centrada nas zonas mais centrais e 
históricas das nossas duas grandes 
cidades, aquelas que têm merecido 
a atenção e o interesse dos investi-
dores, em particular os estrangeiros. 
É bom, porque a reabilitação destas 

zonas se afigurava particularmente 
difícil, atendendo a que é uma rea-
bilitação muito onerosa e que os 
habitantes e proprietários corres-
pondiam a uma faixa com poucos 
rendimentos. Mas é insuficiente, 
porque se esgotará em três ou qua-
tro anos.

Temos que pensar que é necessá-
rio reabilitar o resto das cidades e 
todos os outros edifícios menos re-
centes de todas as outras cidades. 
Isso pressupõe capacidade financei-
ra das famílias, crédito e, eventual-
mente, alguns incentivos que aju-
dem a uma transição para edifícios 
mais eficientes energeticamente, 
mais saudáveis e com mais conforto.

Por outro lado, devíamos aprovei-
tar a oportunidade do interesse dos 
investidores estrangeiros nas cida-
des de Lisboa e Porto para promo-
ver a regeneração mais abrangente 
dessas cidades, tornando-as polos 
de atratividade económica e de cria-

ção de empregos qualificados, com 
nova dinâmica demográfica e cons-
tituindo âncoras do crescimento 
económico do país.

Quais são os principais proble-
mas que afetam o setor dos mate-
riais de construção?

O principal problema ainda é 
a fragilidade do mercado, que se 
tornou diminuto, sobretudo após a 
crise financeira. Mas há outros pro-
blemas que resultam da mudança 
de paradigma, marcado pela preva-
lência absoluta da construção nova 
para uma realidade em que predo-
minam as pequenas obras de ma-
nutenção, renovação e alguma rea-
bilitação. Acabaram as economias 
de escala, atomizaram-se as vendas, 
alargaram-se as gamas de produtos, 
e mudou radicalmente o seu peso 
relativo no volume de negócios, os 
produtos tornaram-se mais técnicos, 
os sistemas substituíram produtos, 

aumentaram os custos da logísti-
ca, os clientes construtores foram 
substituídos pelos profissionais 
independentes e cada vez mais 
por consumidores finais, prolife-
raram as cadeias internacionais 
de distribuição retalhista, cresce-
ram as vendas pela internet.

E os principais desafios que 
enfrenta o sector nos próximos 
anos?

O principal desafio, porque 
a ameaça, essa, estará do lado 
do desempenho da economia, 
é a capacidade das empresas 
do setor para se reinventarem, 
de forma a continuarem como 
uma opção válida e reconhecida 
pelos seus clientes, num mundo 
em que tudo está a mudar muito 
depressa e em que os instrumen-
tos, as fórmulas e as competên-
cias que garantiram o sucesso 
no passado poderão já não dar 
resposta adequada àquilo que 
os clientes hoje procuram em 
termos de serviço.

Considera que estão a ser 
tomadas as medidas corretas 
para tornar o setor competiti-
vo?

Para o setor ser competitivo, 
quer o comércio de materiais de 
construção em sentido estrito 
quer toda a fileira da constru-
ção, é necessário conferir, no 
mínimo, estabilidade no quadro 
macroeconómico e sobretudo 
em áreas tão importantes como 
a fiscalidade ou as regras labo-
rais.

Dizemos, no mínimo, porque 
melhor seria que esse enqua-
dramento fosse favorável, o que 
claramente não é. Para um país 
que tem um rendimento “per 
capita” muito mais baixo que 
os nossos parceiros do Norte da 

Europa, é uma desvantagem acres-
cida que tenhamos uma fiscalidade 
tão ou mais intensa e uma legislação 
laboral mais rígida.

Mas o pior, como dissemos, é que 
nem sequer haja estabilidade. Hoje 
em dia, em tudo aquilo de que o 
nosso setor depende, isto é, setor 
imobiliário, só se fala em aumento 
de impostos, novos impostos, limita-
ções nas tipologias de investimento, 
congelamento de rendas, etc.

Mesmo que entretanto cheguem 
os incentivos financeiros do Portugal 
2020 para a reabilitação e para a me-
lhoria da eficiência energética, que 
poderiam, em condições normais, 
representar o estímulo que falta 
para relançar o setor, tememos que 
a desconfiança na rentabilização dos 
investimento já realizados afaste os 
atuais e futuros investidores (a mola 
real da reabilitação nos últimos dois 
anos e meio), destruindo o pilar mais 
forte da recuperação do setor.

Entrevista a José de Matos, secretário-geral da APCMC

“É necessário reabilitar o resto das cidades e todos os ou-
tros edifícios menos recentes de todas as outras cidades”

Entrevista

“É preciso não esquecer que esta animação 
na reabilitação urbana é muito concentrada 
nas zonas mais centrais e históricas das 
nossas duas grandes cidades, aquelas que 
têm merecido a atenção e o interesse dos 
investidores, em particular os estrangeiros”
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A 19ª edição do SIL - Sa-
lão Imobiliário de Por-
tugal, que teve lugar 

de 5 a 9 de Outubro, na FIL, 
Parque das Nações, promo-
veu negócios na ordem dos 
100 milhões de euros. 

De acordo com a organi-
zação, a FIL, Fundação AIP, 
mais de 300 empresas, em 
12.000 m2, proporcionaram 
uma oferta representativa do 
setor, que atraiu profissionais 
nacionais e internacionais, 
assim como o público em 
geral. “Os mediadores, pro-
motores imobiliários, banca, 
seguros, fundos imobiliários, 
municípios e serviços diver-
sos fizeram do SIL o ponto 
de encontro obrigatório do 
setor imobiliário que sentiu 
o fervilhar do negócio imobi-
liário em plena recuperação 
com inúmeras visitas oficiais 
e atividades”.

De acordo com a mesma 
fonte, o SIL afirmou, uma vez 
mais, a sua vertente de pla-
taforma para a internaciona-
lização do setor imobiliário, 
tendo atraído uma centena 
de investidores internacio-
nais. Destacou-se, este ano, 
a forte presença do Brasil, 
que encontrou excelentes 
oportunidades de investi-
mento no imobiliário em ter-
ritório nacional. De salientar 
os encontros B2B, nos quais 
participaram chineses e fran-
ceses, com os profissionais 
nacionais. No âmbito da CI-
MLOP – Confederação da 
Construção e do Imobiliário 
de Língua Oficial Portuguesa 
– vieram ao SIL mais um le-
que de países interessantes 
e com fortes tradições nego-
ciais com Portugal, nomea-
damente Angola, Moçambi-
que, Cabo Verde, S. Tomé e 
Príncipe e Guiné-Bissau.

No SIL 2016 foram de-
batidos temas estratégicos 
para o crescimento do setor, 
destacando-se a conferência 
“O Paradigma entre o Imo-
biliário e o Turismo”, a “V 
Conferência Green Project 
Awards “Cidades e Mobi-
lidade Sustentáveis – Sob 
o signo da resiliência” ou o 
“Programa Municipal - Ren-
da Acessível”. 

Os prémios SIL do Imo-
biliário distinguiram oito 
categorias: Arrendamento, 
FIIAH - NORFIN SGFII; Me-
lhor Empreendimento Imo-
biliário para Comércio, Cen-
tro Comercial Nova Arcada 
– Braga, Cibergradual, S.A.; 
Melhor Empreendimento 
Imobiliário para Habitação, 

Benfica Stadium - Lux Ter-
race, Libertas; Melhor Em-
preendimento Imobiliário 
no Turismo, Evolution Hotel 
Lisboa - Sana Hotels; Reabi-
litação Urbana em Habita-
ção, Combro 7 - Fundo Five 
Stars – Habitat Vitae, S.A.; 
Menção Honrosa na Área 
da Reabilitação Urbana em 
Habitação, DMF - Engenha-
ria e Reabilitação Unip. Lda 

Reabilitação Urbana no Turis-
mo, Montebelo Vista Alegre 
Ílhavo Hotel – VAA, e Reabi-
litação Urbana de Espaços 
Públicos, Terraços do Carmo 
- Percurso Pedonal – Câmara 
Municipal de Lisboa.

Evento realizou-se na primeira semana de Outubro

SIL promove negócios no valor de 10 milhões de euros

Notícias

O Dolce Vita Coimbra passa a denominar-se Alma Shopping, inspirado no peso histórico da cidade de Coimbra no nosso país.

Porque passam por uma recruta exigente e uma 
formação contínua, porque trabalham a tempo 
inteiro exclusivamente na sua zona geográfica, 
porque são incansáveis na procura da casa certa 
para cada família e da família certa para cada casa, 
os Agentes ERA são uma máquina a vender casas.

era.pt

Porque passam por uma recruta exigente e um
formação contínua, porque trabalham a tempo

O SIL afirmou, uma vez mais, a sua vertente de plataforma para a 
internacionalização do setor imobiliário, tendo atraído uma centena 
de investidores internacionais.

O SIL distinguiu ainda o arquiteto Nuno 
Leónidas, engenheiro António Segadães Tavares, 
engenheiro Fernando Nunes, a Câmara Municipal 
de Mafra e a Teixeira Duarte



Marcas conceituadas de comércio 
de luxo, novas unidades 
hoteleiras de cinco estrelas e 
habitação vão ocupar vários 
dos edifícios que até há poucos 
anos estavam ocupados pelas 
instituições financeiras.

ELISABETE SOARES
elisabetesoares@vidaeconomica.pt

A Avenida dos Aliados espe-
lhou durante décadas a situa-
ção de abandono que vivia a 

Baixa do Porto. A primeira interven-
ção – com grande polémica à mistu-
ra - foi no espaço público, contudo 
marcou o início de um processo de 
renovação urbana e de reabilitação 
dos emblemáticos edifícios que vão 
transformá-la numa das avenidas 
mais chiques e comparável às aveni-
das das vizinhas cidades europeias. 
Depois da abertura do hotel Inter-
continental, que deu o primeiro pas-
so no investimento hoteleiro de cin-
co estrelas na Baixa do Porto, neste 
momento são vários os edifícios que 
estão a iniciar obras de reabilita-
ção, mais ou menos profundas, mas 
que vão permitir albergar espaços 
comerciais de luxo, como é o caso 
das lojas de Louis Vuitton e Christian 
Dior, no edifício da antiga sede do 
Banif e até alguns anos atrás, ocu-
pado pelo Jornal O Comércio do 
Porto.

Embora a habitação e o comércio 
possam vir a ter um peso significa-
tivo nos novos investimentos nos 
Aliados, neste momento, é a hote-
laria que está a dar cartas. É o caso 
do edifício Monumental, onde o 
empresário Mário Ferreira, da Dou-
ro Azul, está a construir um hotel de 
charme, com 78 quartos, um restau-
rante, café e loja, num investimento 
de 12 milhões de euros. Contudo, 
também a habitação tem o seu es-
paço neste empreendimento, já que 
nas traseiras vão ser construídos 20 
apartamentos T1 e T2, para arrendar 
ou vender.

Junto ao edifício Monumental irá 

iniciar-se em breve as obras no edi-
fício AXA, comprado pelo grupo 
Gaspar Ferreira, e que será trans-
formado numa unidade hoteleira de 
cinco estrelas da cadeia Eurostars. 
Com 144 quartos e três lojas, a nova 
unidade estará em funcionamento 
dentro de dois anos. 

Contudo, nas zonas próximas da 
Avenida dos Aliados, estão a desen-
volver-se outros projetos que vão 
marcar a Baixa do Porto. É o caso 
da transformação da Brasileira num 
hotel de cinco estrelas, do grupo 
Pestana, e, mesmo ao lado, o Hotel 
Bonjardim, uma unidade de quatro 
estrelas, da cadeia EXE – a primei-
ra no Porto - cujo investimento na 

aquisição e transformação do pré-
dio está a cargo do grupo de Gaspar 
Ferreira.

Do outro lado da avenida, na rua 
do Avis, será visível a transformação 
do prestigiado Hotel Infante Sagres, 
comprado recentemente pela hol-
ding Fladgate Partnership, que de-
tém as caves Taylor’s e o hotel The 

Yeatman, em Gaia.
Na componente comercial desta-

cam-se as marcas internacionais de 
restauração, como é o caso do Hard 
Rock Café, instalado no cruzamento 
da Rua do Almada, como a Rua da 
Fábrica, junto ao Banco de Portugal. 
E a Starbucks que se prevê venha 
a abrir na estação de São Bento. 
Onde, aliás, se discute a instalação 
de vários espaços comerciais e de 
um hostel.

Outros projetos de reabilitação 
poderão em breve aparecer na 
Avenida dos Aliados. É o caso das 
instalações do Novo Banco, em 

fase de venda. Neste momento o 
processo de venda encontra-se já 
numa segunda fase, depois de um 
conjunto de potenciais interessados 
terem apresentado propostas para a 
aquisição do edifício. São quatro mil 
euros de área bruta e os valores de 
venda andam entre os dois e os 2,5 
mil euros o m2. 

Neste momento também a Caixa 
Geral de Depósitos e o Montepio 
procuram solução para alguns dos 
edifícios de que são proprietários 
nesta avenida. 

Edifícios estão a ser reabilitados para novos fins

Avenida dos Aliados atrai marcas 
de luxo e investimento dispara

Notícias

Famílias portuguesas compram 
habitação na Baixa

Os andares superiores do edifício do Banif, comprado por um fundo 
imobiliário norte-americano, estão a ser transformados em 23 aparta-
mentos de luxo, que estão, curiosamente, a ser comprados, maioritaria-
mente, por clientes nacionais. Com tipologias T1 a T4, apresenta valores 
entre os 215 mil euros e os 1,4 milhões de euros, sendo que já tem 40% 
dos apartamentos vendidos.

Enquanto, no caso de Lisboa, são especialmente os estrangeiros a 
comprar a habitação, no caso do Porto é visível que são sobretudo as 
famílias portuguesas que estão a investir neste segmento.

Preços médios são cerca de metade de Lisboa

Embora, em certas zonas da Baixa, os preços de aquisição por m2 de 
imóveis para reabilitação no Porto tenham disparado nos últimos quatro 
anos – dos mil e poucos euros para os 2,5 mil euros a três mil euros, 
atualmente – continuam a ser cerca de metade em relação aos valores 
praticados na cidade de Lisboa. Na capital é frequente encontrar prédios 
para reabilitar a custar cinco a seis mil euros o m2. Não admira, pois, que 
o preço final da habitação seja em certas zonas superior aos 10 mil euros 
o m2.

Este facto leva a que o preço da habitação final em Lisboa tenha dis-
parado, enquanto na cidade do Porto mantém-se por valores mais em 
conta, permitindo que famílias com algum poder económico possam 
comprar nas novas zonas da Baixa do Porto e a preços competitivos.

Na opinião de Rui Ávila, administrador do grupo Ferreira, “em Lisboa 
os prédios estão com preços de entrada muito altos e as margens de 
promoção já são apertadas. No Porto os preços de venda das unidades 
reabilitadas, ainda deverão subir, mas até lá as margens de promoção 
também não são altas”. O fator positivo, acrescenta, “é que em ambos 
os casos existe muita procura e para diferentes tipos de imobiliário – ho-
telaria, residenciais e serviços – o que é relativamente novo entre nós”.

Neste momento são vários os edifícios que estão 
a iniciar obras de reabilitação, mais ou menos 
profundas, mas que vão permitir albergar espaços 
comerciais de luxo, como é o caso das lojas de Louis 
Vuitton e Christian Dior
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A reabilitação dos centros das 
cidades de Lisboa e Porto é uma 
realidade e não passará de moda. 
Contudo, enquanto em Lisboa a 
maioria dos projetos residenciais se 
destina à venda a estrangeiros, no 
Porto, o objetivo final é a hotelaria 
e o arrendamento turístico.  
 
O que vai acontecer no futuro às 
nossas cidades é uma preocupação 
cada vez maior e que acabou por 
dominar a sessão de abertura do 
programa Viv’a Baixa, promovido 
pela SRU Porto Vivo.

ELISABETE SOARES
elisabetesoares@vidaeconomica.pt

Em finais de 2004 foi lançada a se-
mente do projeto de reabilitação 
da Baixa do Porto, com a criação 

da Porto Vivo SRU.  Pouco mais de 
uma década depois temos “um cen-
tro de cidade rejuvenescido, muito 
procurado por estrangeiros e nacio-
nais”, destacou Álvaro Santos, presi-
dente da SRU Porto Vivo, na abertura 
do Programa Viv’a Baixa, um evento 
que decorreu na última semana de Se-
tembro, realizado em conjunto com as 
empresas parceiras ligadas aos mate-
riais de construção.

Na opinião do Álvaro Santos, o tra-
balho da SRU Porto Vivo está a “ter 
resultados muito mais cedo do que se 
pensava”, sendo que, neste momen-
to, “estão a decorrer, em simultâneo, 

cerca de 200 obras de reabilitação de 
imóveis”, parte significativa feita por 
privados. E os números comprovam 
esta realidade. De 2013 para 2014, 
houve uma duplicação de obras e o 
mesmo aconteceu de 2015 para 2014. 
Este ano, “estes números estão numa 
cadência semelhante a 2015”, desta-
cou. 

Recorde-se que de 2005 a 2015, a 
Baixa do Porto “atraiu investimentos 
da ordem dos 1,3 mil milhões de eu-
ros”. O que permitiu que “um euro de 
investimento público atraia 23 euros 
de investimento privado”, destacou 
Álvaro Santos.

Sobre a forma como os investimen-
tos nas cidades estão a ser canaliza-
dos para o turismo, Álvaro Santos 
considera que “temos responsabilida-
de de a cidade crescer de uma forma 
sustentável. E, isso, hoje não existe”. 
Uma das razões é o facto de os “pre-
ços da habitação terem duplicaram e 
triplicado no centro das cidades”, nos 
últimos dois anos. Um fenómeno as-
sociado à especulação que acaba por 
aparecer nestas alturas.

Álvaro Santos alerta, que tanto a 
Porto Vivo – com as campanhas para 
atrair residentes para a zona do Morro 
da Sé – como a autarquia – com um 
projeto apresentado em Agosto, em 
que  espera instalar 130 famílias em 57 
casas e 17 edifícios municipais ao lon-
go dos próximos dois anos, pratican-
do rendas sociais – estão a procurar 

inverter a tendência de esvaziamento 
da Baixa, por parte dos  residentes.

Contudo, apesar destas iniciativas o 
presidente da SRU destaca: “não es-
tamos completamente satisfeitos por-
que temos um peso do turismo mui-
to grande, em detrimento de outros 
vetores”. E, acrescenta, “ninguém se 
iluda, temos de trabalhar para que a 
cidade cresça de uma forma sustentá-
vel”.

Reabilitação não é uma moda

Filipe Azevedo, administrador da 
Lucios, destacou o facto de o merca-
do imobiliário que está direcionado 
para o turismo estar em alta, especial-
mente nas cidades de Lisboa e Porto. 
“Contudo, no resto do país está gela-
do”, diz.

Assim, destaca Filipe Azevedo, em 
Lisboa é visível que a maioria dos pro-
jetos de reabilitação se destinam ao 
cliente final, para uma gama alta de 
clientes, embora só 30% sejam nacio-
nais. No Porto, a maioria dos projetos 
destinam-se à hotelaria e a outro tipo 
de fins turísticos e só uma pequena 
componente tem como destino final a 
habitação própria.

O responsável da Lucios – empresa 
com um forte curriculum na reabilita-
ção – confidencia: “não me atreveria 
a pensar o que poderia acontecer se 
a reabilitação não tivesse esta compo-
nente privada”. Na sua opinião, “este 

é um movimento que não é de modas 
e está consolidado”, o que o deixa sa-
tisfeito.

As decisões estão tomadas

José de Matos, secretário-geral da 
APCMC (Associação dos Produtores 
de Materiais de Construção), consi-
dera que a reabilitação é um proces-
so que está em andamento e que 
não são aspetos como os subsídios e 
os incentivos fiscais que fazem parar 
o comboio. “As decisões de inves-
timento já foram tomadas e as aqui-
sições de materiais de construção já 
estão em curso”, diz.

Considerando que “reabilitar é mais 
caro do que construir de novo”, José 
de Matos é de opinião que “os incen-
tivos fiscais e os subsídios são para co-
brir falhas de mercado e criar algumas 
condições favoráveis à reabilitação”. 
Por isso, “os instrumentos financeiros 
valem o que valem”, desabafa.

José de Matos é de opinião que, 
neste momento, já estamos a sair do 
segmento turismo, para procurar in-
vestir em outros serviços, como os es-
critórios e lojas. 

Contudo, alerta para o facto de o 
promotor tradicional ter ficado trau-
matizado e a maioria deles continuar 
inativo. “Por isso, se calhar, temos de 
atrair outros promotores e investido-
res, e pensar também na construção 
nova, para certos segmentos e em 
certas zonas”, alerta o responsável.

Maioria dos projetos em Lisboa são para estrangeiros

Aumento do turismo faz com que as cidades 
não estejam a crescer de forma sustentável

A forte aposta no investimento é potenciada pela presença de vários grupos de investidores, em especial franceses e chineses.

Notícias
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O empreendimento residencial 
Nouveau Lisboa é já uma refe-
rência no mercado residencial 

“prime” da capital. Em três meses fo-
ram vendidos 80% dos 21 apartamen-
tos, numa altura em que se encontra 
em fase de construção.

Três investidores brasileiros, de Sal-
vador da Bahia, apaixonaram-se por 
Portugal e estão a promover o edifí-
cio Nouveau Lisboa, um projeto de 
arquitetura contemporânea  e inova-
dora, resultado de uma parceria dos 
arquitetos  Miguel Esteves e Sidney 
Quintela. 

“O Nouveau Lisboa destaca-se pela 
sua contemporaneidade e inovação, 
e estas duas características são bem 
visíveis na dupla fachada, não só em 
termos estéticos, mas também fun-
cionais, com proteção do ruído e das 
condições ambientais exteriores”, 
destaca António Borges, representan-
te dos promotores em Portugal. Alerta 
que “o edifício apresenta a singulari-
dade de mudar de acordo com o abrir 

e fechar das janelas ou o acender e 
apagar das luzes, graças à sua fachada 
dinâmica e sofisticada. Trata-se de um 
investimento de cerca de 12 milhões 
de euros, com um total de área cons-
truída de 3432,20 m2”.

Situado no cruzamento entre a Av. 
de Berna com a Avenida da Repúbli-
ca, vizinho do Campo Pequeno e do 
renovado ‘eixo central’ em constru-
ção, o Nouveau Lisboa conta com oito 
pisos, disponibilizando 21 aparta-
mentos – um T1, treze T2 e sete 
T3, com áreas entre 82 e os 143 
m2. Todos os apartamentos pos-
suem dois lugares de estaciona-
mento e uma arrecadação na cave. 
O Nouveau Lisboa disponibiliza 
ainda uma unidade comercial no 
rés-do-chão. Os preços variam en-
tre os 420.000 euros, para o T1, e 
os 790.000 euros, para um T3, no 
7.º piso.

 As obras já tiveram início e a sua 
conclusão está prevista para  mea-
dos  de 2018. 

“Tudo está a decorrer conforme 
o previsto”, acrescenta António 

Borges. Quanto à comercialização dos 
apartamentos, “estão a decorrer num 
bom ritmo e em apenas três meses já 
foram vendidos cerca de 80% das uni-
dades disponíveis, restando apenas 
três unidades residenciais e a área co-
mercial para venda”, acrescenta.

 
Parceria com o Banco 
Santander Totta 

O Nouveau Lisboa celebrou uma 
parceria com o Banco Santander Totta 
no financiamento e para a comerciali-
zação das frações.

Na opinião de António Borges, 
“pela garantia de solidez e prestígio 
que esta instituição bancária granjeia 
nos mais diversos setores de atividade 
da nossa sociedade, trata-se efetiva-
mente de uma mais-valia, apreciada e 
reconhecida pelo público do Nouveau 
Lisboa”.

 As novidades introduzidas no em-
preendimento, a nível da certificação 
ambiental e energética, destaca-se a 
introdução de pontos de energia para 
carregar os automóveis, porque a sus-
tentabilidade também faz parte deste 
projeto. Terá classificação energética A.

O responsável garante que o em-
preendimento Nouveau Lisboa é antes 
de mais um conceito genuinamente 
inovador para a cidade. “Trata-se de 
um conceito fortemente implantado 
no Brasil, onde a habitação acomoda 
uma série de facilidades pensadas, não 
apenas para o conforto, mas também 
no convívio com familiares e amigos”. 
Assim, os terraços gourmet são disso o 
melhor exemplo, tratando-se de  espa-
ços pensados para serem utilizados em 
qualquer dia do ano. Para além deste 
aspeto altamente diferenciador, “o con-
ceito de utilização integral do empreen-
dimento estende-se a diversas áreas co-
muns que nada têm de comum”, alerta. 

O grande destaque vai para a pisci-
na exterior ladeada por um jardim sus-
penso, com relvado, deck e não po-
deria faltar uma cozinha de apoio com 
barbecue. A piscina interior é o cartão 
de apresentação da zona de spa que 
também inclui zonas de hidromassa-
gem, massagens e sauna. Por último, 
e de certa forma também importado 
das terras de Vera Cruz, uma acade-
mia de fitness já equipada.    

 A Índice Fantástico, empresa pro-
motora,  está, neste momento, foca-
da apenas no Nouveau Lisboa, cujas 
vendas estão a superar em muito as 
expetativas. Contudo, destaca o res-
ponsável, não vão descurar futuras 
oportunidades, face aos resultados 
que estão a obter e a valorização de 
Lisboa no mercado imobiliário inter-
nacional.

Investimento brasileiro no mercado residencial 

Nouveau Lisboa tem 80% dos apartamentos 
vendidos em apenas três meses

Notícia

O edifício apresenta 
a singularidade de 
mudar de acordo 
com o abrir e fechar 
das janelas ou o 
acender e apagar das 
luzes, graças à sua 
fachada dinâmica e 
sofisticada

Lisboa é um mercado com grande potencial

Todos os índices e relatórios apontam Lisboa como um lugar de eleição, tanto para viver como para investir no se-
tor imobiliário. “É com base nesses indicadores e na paixão pela cidade do arquiteto Sidney Quintela que o Nouveau 
Lisboa nasce”, explica António Borges. Acrescenta que “o arquiteto conhece a cidade há mais de uma década e viu o 
potencial do mercado existente e emergente. Foi imbuído deste espírito que motivou duas importantes empresas pro-
motoras imobiliárias da Bahia – a Dona Empreendimentos e a Leão Engenharia – a investirem na capital alfacinha”. O 
encanto de Lisboa, o potencial do seu mercado residencial ‘prime’ e a estagnação dos negócios no Brasil foram fatores 
que pesaram na decisão.

E a aposta parece ter sido ganha, pois, recentemente, Portugal ascendeu no ranking da TheMoveChannel, para o 3º 
lugar, à frente de França e Itália. “Particularizando em Lisboa, acreditamos que as condições únicas da capital, juntamen-
te com os preços dos imóveis e o efeito dos Golden Visa, contribuam para este destaque”, salienta.
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Em virtude das obrigações que 
para os Estados membros 
da União resultaram da 

publicação da Diretiva 2014/24/
EU sobre contratos públicos, o 
Governo colocou em discussão 
pública um anteprojeto de lei de 
revisão do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), tendo em vista a 
transposição daquela diretiva.

Os Estados membros 
possuem as suas próprias leis e 
regulamentos sobre contratação 
pública, que, obrigatoriamente, 
acolhem as normas das diretivas 
comunitárias, mas que possuem 
igualmente normas de aplicação 
inteiramente nacionais, sobretudo 
em matérias de execução dos 
contratos, aspetos estes que as 
diretivas não regulam.

A legislação sobre contratação 
pública, porque rege a grande 
maioria das relações económicas 
e financeiras entre o Estado e os 
particulares, tem sempre enorme 
relevância. Todos os países têm 
a sua própria tradição legislativa 
sobre esta matéria, há muitas 
décadas. O que essencialmente 
as diretivas procuram assegurar, 
são as regras da concorrência. 
Nos restantes aspetos da 
contratação, os Estados membros 
têm uma significativa liberdade de 
atuação legislativa.

Quando se coloca a 
necessidade de adaptar a 
legislação nacional a novas 
diretivas comunitárias, os Estados 
têm duas opções: Ou se limitam 
a introduzir nas respetivas 
legislações apenas aquilo que 
é obrigatório, mantendo a 
lógica global dos seus diplomas 
(opção tomada por exemplo, 
por Espanha), ou “aproveitam 
a oportunidade” para alterar 
a legislação nacional de modo 
significativo e abandonam toda 
a lógica dos diplomas anteriores. 
Já estão a ver que esta é a opção 
portuguesa.

Portugal adotou em 2008 – 
quando operou a transposição 
das então Diretivas 2004/17/
CE e 2004/18/CE – a segunda 
alternativa. Ou seja, abandonou 
toda uma tradição e todo um 
“edifício coerente de normas de 
execução da contratação pública” 
que vigorava, com ligeiras 
alterações, desde 1969, e decidiu 
publicar o Código dos Contratos 
Públicos.

Sobre este código, que se 
encontra em vigor há quase 10 
anos, ainda hoje se questiona e 
discute o conteúdo de muitas 
das suas normas, que obrigam 
a um permanente exercício 
interpretativo pelos operadores 
da contratação pública e pelos 
tribunais. Dirão que isso acontece 
com muitas normas jurídicas, mas 

convenhamos que 10 anos já seria 
tempo suficiente para aclarar e 
assentar nalgumas das normas 
essenciais. O que não aconteceu 
com o CCP. É um diploma com 

uma linguagem cifrada, uma 
sistematização labiríntica e 
incorpora soluções, no que se 
refere à execução dos contratos, 
que são, no mínimo, muito 
controversas.

A obrigação de rever o CCP 
em virtude da transposição 
da Diretiva 2014/24/EU torna-
se, ao fim e ao cabo, numa 
oportunidade para clarificar, 
no que respeita às normas de 
execução dos contratos, alguns 
dos aspetos mais obscuros do 
CCP, que não foram objeto de 
atenção legislativa desde 2008.

E havia para isso, agora não 
duas, mas até três opções 
alternativas: a primeira, 
aquela que tradicionalmente 
o legislador português mais 
adora: fazer um novo CCP e 
esquecer simplesmente o atual. 
Mantinham-se apenas as normas 
procedimentais – onde por via da 
diretiva, não há liberdade criativa 
– e alterava-se tudo o mais, com 
novas soluções experimentalistas 
ou imaginosas e mais uns anos 
de interpretações e dúvidas 
para resolver. Estamos em crer 
que, provavelmente, por falta de 
dinheiro para o “encomendar”, o 
Governo pôs esta opção de lado. 

A segunda opção, 
provavelmente a mais racional, 
seria repristinar as normas 
de execução dos contratos, 

constantes dos instrumentos 
legislativos de 1999, 
abandonando as soluções (melhor 
dito, a falta de soluções) do CCP 
e retomando a normalidade nas 

regras de execução dos contratos 
públicos, que tem notoriamente 
faltado nos últimos 10 anos. 
Também não foi esta a opção 
adotada.

A terceira opção era a revisão 
do CCP, mantendo, no essencial, 
a sua estrutura, apenas alterando, 
revogando e aditando algumas 
normas. Foi a opção escolhida e 
é essa a que se encontra patente 
para discussão pública.

Será esta opção uma boa 
solução legislativa? Pelo que 
ficará inalterado nas normas de 
execução dos contratos, pelo que 
é revogado, pelo que é alterado e 
pelo que é aditado, ficamos com 
muitas dúvidas. Senão vejamos:

Uma das normas inovatórias 
introduzidas pelo CCP, em 2008, 
foi a obrigação dos concorrentes 
de identificarem, ainda na fase 
de concurso e portanto antes de 
apresentarem a sua proposta, 
os erros e omissões do caderno 
de encargos da entidade 
adjudicante. O não cumprimento 
deste dever tem na legislação 
atual consequências negativas 
para o adjudicatário na fase de 
execução do contrato. 

Esta norma, do art. 61º do 
CCP, é original da legislação 
portuguesa. Até há pouco 
tempo, que fosse do nosso 
conhecimento, nenhuma outra 
legislação dos restantes 27 

países continha tal disposição. 
A legislação portuguesa até 
2008 também não a continha. 
Quando se lê apressadamente o 
anteprojeto de revisão do CCP, 
até se pode pensar que este 
regime foi alterado. De facto, o 
art. 61º do CCP é revogado. Mas 
cuidado com as precipitações.

As disposições do art. 61º 
transitam para o art. 50º. 
Alteram-se prazos e mistura-
se no mesmo período o 
direito dos concorrentes a 
pedir esclarecimentos sobre 
o caderno de encargos e 
em simultâneo exercer o seu 
dever de identificar os erros e, 
omissões do mesmo caderno 
de encargos. Mas terá sentido 
útil pedir um esclarecimento e, 
antes de esse esclarecimento 
ter sido prestado, identificar um 
erro, que o mero esclarecimento 
poderia suprir, como uma simples 
retificação? Parece sensatamente 
que não. Mas, no art. 50º do 
anteprojeto, tudo isto ocorre 
no mesmo momento. Se for 
esta a redação que se adotar 
no final – esperemos que não 
– isso equivalerá a instalar mais 
confusão, sobre a confusão que o 
art. 61º ora revogado já continha 
como sua marca identitária.

O regime de erros e omissões 
do CCP é ele próprio um erro. 
Um erro que o legislador não 
quer reiteradamente assumir, 
ao não revogar simplesmente 
essa norma. Nunca se entendeu 
que contributo útil pode dar os 
concorrentes de empreitadas, 
que não são projetistas, na 
identificação de eventuais erros 
ou omissões, de peças técnicas 
elaboradas pelos próprios 
profissionais dessas atividades. 
A experiência de 10 anos está 
patente. Porque se insiste nisto? 
Seguramente, ou há algum 
inconfessado objetivo, ou só pode 
ser mesmo por teimosia.

Anteprojeto do CCP: as mesmas soluções, 
as mesmas confusões

Opinião

O regime de erros e omissões do CCP é ele 
próprio um erro. Um erro que o legislador não 
quer reiteradamente assumir, ao não revogar 
simplesmente essa norma

JOSÉ MANUEL OLIVEI-
RA ANTUNES
Jurista
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