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Prazo de 
candidatura ao 
fundo de Eficiência
Energética nos 
Edifícios Alargado

O Ministério da Economia, através 
do Fundo de Eficiência Energética 
(FEE), lançou um novo concurso, 
no valor global de 3,1 milhões de 
euros, para promover a eficiência 
energética nos edifícios. E alargou 
o prazo de candidatura para 13 de 
novembro P13

ANFAJE faz balanço 
positivo mas luta contra 
falta de mão-de-obra

A atividade da reabilitação cresceu. Iniciou-se a construção 
nova. O setor das janelas, portas e fachadas luta agora 
com o problema da inexistência de mão-de-obra que possa 
dar resposta ao necessário crescimento da atividade das 
empresas P06
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Facility Management
quer entrar de 
forma transversal 
nas empresas
 

“Temos de levar o facility management de uma forma transversal 
às empresas e organizações, este é o nosso próximo desafio”, 
comentou Pedro Ló, presidente da Associação Portuguesa de 
Facility Management (APFM) P02



“Temos de levar o facility mana-
gement de uma forma transversal 
às empresas e organizações, este é 
o nosso próximo desafio”, comen-
tou Pedro Ló, presidente da Associa-
ção Portuguesa de Facility Manage-
ment (APFM).

Para este responsável, “o balanço 
desta edição é muito positivo por-
que a adesão tem vindo a crescer 
de edição para edição. As empresas 
já estão mais sensibilizadas para o 
tema, percebem que acrescenta va-
lor, e já percebem que têm de ter um 
profissional treinado de FM na sua 
organização que possa olhar para as 
questões do dia-a-dia de uma for-
ma mais proativa e planeada, tendo 
a responsabilidade definida. O de-
partamento de FM tem de ser uma 
realidade nas organizações de FM 
ou ter alguém treinado que possa 
endereçar os assuntos, e isto tem 
um grande impacto nos resultados 
das empresas”.

“Essa barreira foi ultrapassada”, 
acredita, “quem assiste às jornadas 
já vem com uma preparação míni-
ma, vem tentar aprender mais al-
guma coisa, fazer contactos e ne-
tworking”. E acredita que “o nosso 
próximo desafio prende-se muito 
com o entrar nas empresas. temos 
de levar o FM de uma forma trans-
versal à organização. Temos de ven-
der os benefícios destas metodolo-
gias e destas práticas como fulcrais 
para todas as áreas de negócio e to-
dos os departamentos das empre-
sas. temos de chegar aos diretores 
de RH, de IT, de contas, etc”, explica 
Pedro Ló. “Temos de ganhar o nos-
so espaço e não estar só na opera-
ção, queremos estar mais ao nível 
da gestão e ao nível estratégico”.

 
Pessoas estão no centro
da mudança e do FM
Alguns dos temas centrais das Jor-
nadas de FM de 2018 passaram pe-
la importância das pessoas nos pro-
cessos de mudança dentro das or-
ganizações, a sua relação com os 
processos de digitalização, e os no-
vos espaços de trabalho. A grande 
conclusão é que as pessoas têm de 
ser o ponto de partida e estar sem-
pre presentes em qualquer processo 
de gestão ou mudança, sendo elas a 
parte mais importante da equação 
da transformação digital, e a tec-
nologia apenas um facilitador. “Po-
demos dizer que o FM é finalmen-
te ‘user centered’”, notou Pedro Ló.

Na mudança de um espaço de es-
critórios, a obrigatória redução de 
custos parece já não ter o peso que 
tinha há alguns anos, mas não há 
que seguir uma moda, e sim iden-
tificar claramente “qual o propósi-
to. Nem todas as empresas podem 
ser uma Google, devem fazer os seus 
protótipos e testá-los, é muito im-
portante percebermos qual é a vi-
são da empresa e quem querem ser”, 
notou Francisco Vazquez, presiden-
te do 3G Smart Group. E acredita que 
os colaboradores têm de estar envol-
vidos desde o primeiro instante: “a 
co-criação é importante para que 
também as pessoas consigam di-
zer-nos o que precisam e o que que-
rem, a experiência é essencial”. Cer-
to é que “a mudança não vai parar, 
faz parte do dia-a-dia das organi-
zações e é exponencial”.

Por outro lado, ficou assente na 
conferência que os escritórios serão 

apenas um dos locais onde o traba-
lho vai acontecer, numa altura em 
que cada vez mais a flexibilidade e 
possibilidade de trabalhar fora do 
escritório é uma realidade, e mos-
tra provas de maior produtivida-
de. Além disso, “os espaços flexí-
veis não são uma moda, são uma 
tendência global”, afirmou na oca-
sião André Calixto, partner da Nex-
tBitt. Miguel Agostinho, da APFM, 
completa ainda que “as soluções 
de FM hoje em dia passam por to-
da a organização, não só pelo se-
tor financeiro, por exemplo, como 
há uns anos”.

“Precisamos de tornar os espa-
ços mais humanos porque passa-
mos 90% das nossas vidas em edifí-
cios ou ambientes fechados. Temos 
de trabalhar na limpeza, qualida-
de do ar, condições acústicas, luz, 
conforto térmico”, notou Pablo Ál-
varez, da Acciona.

Organização em parceria
com a EuroFM
Sob o mote “A New Life Inside”, as 
Jornadas de FM de 2018 decorreram 
em parceria com a EuroFM, coinci-
dindo dois eventos num só no Fó-
rum Tecnológico de Lisboa.

Pedro Ló explica que “este ano 
juntámos uma reunião que existe 
trimestralmente no seio da EuroFM 
e este ano coincidiu com as nossas 
datas, já que a data era muito pró-
xima. Assim, conseguimos vários 
parceiros internacionais que enri-
quecem as nossas palestras, vêm 
de países com mais história e ex-
periência em FM, e abrem-nos os 
olhos em vários temas com o seu 
conhecimento”.

ana tavares

Facility Management quer “entrar
de forma transversal nas empresas”
Terminou mais uma edição das Jornadas de Facility Management,
uma organização da APFM, este ano em conjunto com a EuroFM
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Os escritórios 
serão apenas 
um dos locais 
onde o trabalho 
vai acontecer, 
numa altura 
em que cada 
vez mais a 
flexibilidade e 
possibilidade
de trabalhar fora 
é a realidade
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Últimos apartamentos do
condomínio Alta do Garajau
em venda
Proximidade ao Funchal, vistas e áreas amplas destacam
este empreendimento situado na freguesia do Caniço. 

Um dos seus principais argumen-
tos é a “localização privilegiada na 
Ilha da Madeira”, realça Dora Melo, 
diretora processual da ERA Madeira 
Garajau, empresa que está a comer-
cializar as últimas unidades dispo-
níveis para venda neste condomínio 
que são detidas pelo Millennium bcp. 
Além do Funchal, que é o merca-
do residencical com mais procura 
na região, a freguesia do Caniço, e, 
em especial esta zona do Garajau, 
são também muito pretendidas en-
quanto destino de habitação para o 
mercado local, pois “apesar de esta-
rem no concelho de Santa Cruz, es-
tão muito mais próximas da capi-
tal”, explica a mediadora. Além dis-
so, é uma freguesia “entre o mar e 
paisagens interiores muito agradá-
veis”, diz Carlos Nunes, Responsá-
vel de Vendas – Retalho Sul da Di-
reção de Negócio Imobiliário do 
Millennium bcp. 

O Caniço é a freguesia de maior 
densidade populacional daque-
le concelho e tem funcionado co-
mo uma extensão urbana do Fun-
chal, destacando-se pelo clima, pe-
las acessibilidades e também pelos 
bons espaços de estacionamento. E 
no caso deste condomínio, este fa-
tor é especialmente relevante, já que 
a zona onde se insere está a “ape-
nas um minuto da Via Rápida” re-
para Dora Melo. Carlos Nunes con-
sidera, por isso, que “a localização 
e boas condições de acessibilidade” 
do condomínio fazem destes apar-
tamentos “uma excelente alterna-
tiva para quem tenha a sua ativida-
de profissional situada no Funchal”, 
mas, em geral, “serão apelativos pa-

ra compradores que procuram uma 
primeira habitação ou um investi-
mento para rentabilizar”. 

Mas a localização não é o único 
argumento destes apartamentos. A 
“diferenciação dá-se desde logo tam-
bém pela disponibilidade da oferta”, 
já que “não é frequente termos habi-
tação em estado novo e em quanti-
dade”, nota Carlos Nunes. Atributos 
a que acrescem as áreas muito gene-
rosas e as vistas. “Têm muito boas 
áreas. São apartamentos espaçosos 
e amplos”, comenta Dora Melo, ex-
plicando que, no caso dos T1 pode-
mos estar a falar de unidades com 
cerca de 90 m2, o que “não é muito 
comum para esta tipologia”.  Quanto 
à panorâmica, “quase todos os apar-
tamentos têm vista de mar”, nota a 
mediadora, que realça ainda a “boa 
qualidade dos imóveis”. “São apar-
tamentos com acabamentos e equi-
pamentos modernos e que apresen-
tam níveis de qualidade muito inte-
ressantes e apelativos”, acrescenta 
Carlos Nunes. Em causa estão apar-
tamentos de tipologias T1 a T3, com 
áreas entre os 68 m2 e os 110 m2, des-
tacando-se ainda o facto de se inse-
rirem num condomínio privado com 
zonas ajardinadas e parque infan-
til. No total, este empreendimento 
conjuga cerca de 120 unidades dis-
tribuídas por quatro blocos, estan-
do praticamente tudo habitado, con-
forme avançou Dora Melo ao Públi-
co Imobiliário. 

Comprar para arrendar
gera interesse
As condições de financiamento as-
sociadas a estes apartamentos (por 

serem ativos detidos pelo Banco) e o 
preço “ajustado ao mercado”, num 
contexto onde o “grande problema 
são atualmente os preços em su-
bida”, nas palavras de Dora Melo, 
têm igualmente contribuído para 
“a venda ágil destas unidades”, ex-
plica Carlos Nunes. E a par dos com-
pradores que adquirem os imóveis 
para uso próprio (sobretudo para 
habitação permanente), esta con-
jugação de fatores tem igualmente 
atraído compradores com um foco 
investidor. “Temos registado muito 
interesse de investidores em com-
prar estes apartamentos para colo-
car posteriormente no mercado de 
arrendamento”. A dinâmica deste 
mercado em Santa Cruz é um atra-
tivo para este tipo de comprador: “re-
gistamos uma procura muito forte 
de casas para arrendar aqui no con-
celho”, diz Dora Lopes, explicando, 
contudo, que a oferta disponível pa-
ra este segmento é muito baixa. Pa-
ra Carlos Nunes, são a “proximidade 
ao Funchal e a facilidade de acessos 
rodoviários” que têm tornado este 
concelho “como uma opção mui-
to apelativa para os locais”, geran-
do, assim, “uma constante procura 
de casas para arrendar”. E isso, na 
sua perspetiva, “sempre constituirá 
uma garantia para os investidores 
que procuram boas oportunidades”. 
Isso mesmo é comprovado no perfil 
dos compradores que já adquiriram 
algumas destas unidades: “metade 
das vendas têm sido para habitação 
própria e permanente, outra metade 
para investidores que colocam em 
arrendamento para o mercado lo-
cal”, termina Dora Melo.

a alta do Garajau está a poucos minutos do Funchal

MilleNNiuM bcP

O mercado imobiliário residencial 
na Madeira tem “acompanhado a 
tendência observada no continen-
te e nas localizações de maior di-
namismo”, começa por dizer Car-
los Nunes, Responsável de Vendas 
– Retalho Sul da Direção de Negó-
cio Imobiliário do Millennium bcp, 
Banco que tem uma carteira de pro-
duto habitacional para venda na 
Região Autónoma “com disponibi-
lidade alargada às diferentes fre-
guesias da Ilha” e que inclui quer 
apartamentos quer moradias. 

Na opinião deste responsável, 
“é um mercado onde a procura 
também tem estado muito ativa”, 
mas onde predominam, sobre-
tudo, os “compradores locais que 
procuram novas casas para habi-
tar ou para rentabilizar”. Também 
se verifica “elevada atividade por 
parte dos investidores nacionais 
que estão emigrados e que encon-
tram, nas suas zonas de origem, 
boas oportunidades de compra”, diz 
Carlos Nunes. 

Os dados mais recentes do Ins-
tituto Nacional de Estatística (INE) 
parecem confirmar este sentimen-
to de mercado. Numa iniciativa 
inédita, esta entidade divulgou há 
dias informação sobre as compras 
de imóveis realizadas por estran-
geiros em todo o país, de onde se 
conclui que na Regıão Autónoma da 
Madeira esse mercado representa 
12%, longe dos 40,9% que concen-
tra no Algarve. De acordo com es-
tes dados, do total dos 504 milhões 
de euros de imóveis transaciona-
dos na região em 2017 (incluindo 
todos os tipos de imobiliário), cer-

ca de 60,5 milhões de euros foram 
compras realizadas por não resi-
dentes, o que corresponde a perto 
de 500 imóveis (de um total de cer-
ca de 4.900 ativos vendidos). Este 
peso de 12% obtido na região alinha 
com a média nacional, que ficou 
nos 11,5%, equivalente a um inves-
timento de 2,7 mil milhões de eu-
ros realizado por compradores in-
ternacionais num universo de 24,3 
mil milhões de euros transaciona-
dos no mercado imobiliário total.

Venda de casas 
ascende a €182 milhões 
no 1.º semestre
Já no primeiro semestre deste ano, 
a venda de casas na Madeira tota-
lizou 182,3 milhões de euros, num 
crescimento de 15% face aos 158,1 
milhões de euros transacionados 
em igual período do ano passado, 
conforme os mais recentes indica-
dores do INE para o setor da habi-
tação. O volume de vendas regis-
tado nos primeiros seis meses do 
ano corresponde à transação de 
1.397 casas, igualmente superior 
ao período homólogo, mas apenas 
7% acima (1.309 casas), o que suge-
re que as casas vendidas este ano 
teriam um preço médio de venda 
superior.  A Madeira concentra 2% 
do mercado nacional quer em ter-
mos de volume de vendas quer em 
número de unidades vendidas, que 
no primeiro semestre ascenderam, 
respetivamente, a 11,6 mil milhões 
de euros e 86.335 casas.

ana tavares

Mercado local faz
mexer imobiliário
residencial na Madeira
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Habitação
 
Subida do preço das casas 
intensifica-se 

o preço de venda das casas em 
Portugal continental registou uma 
nova subida em maio quer em termos 
mensais quer em termos homólogos, 
de acordo com a confidencial 
imobiliário no âmbito do Índice de 
Preços residenciais. 

Neste mês, o preço da habitação 
aumentou 16,4% face ao mesmo mês 
de 2017. depois de terminar 2017 nos 
12,8%, a subida homóloga do preço 
das casas tem registado uma forte 
intensificação já este ano, de tal 
forma que os preços em maio estão 
6% acima do patamar registado em 
dezembro. 

em termos mensais, a subida dos 
preços da habitação em maio fixou-se 
em 0,9%, abrandando face aos 2,0% 
registados no mês de abril.

16,4%
Subida homóloga
do preço das casas 
em Portugal
(Maio 18) 

6%
Preço das casas
em maio estão 6% 
acima do patamar
de dezembro

0,9% 
Subida mensal
do preço das casas
em Portugal
(Maio 18)

Oportunidades
Mais oportunidades Millennium na área de imobiliário de millenniumbcp.pt
Marque as suas visitas através da linha M Imóveis 707 91 20 20 (atendimento personalizado das 10h-22h) 
custo máximo por minuto: 0,10€ para chamadas a partir da rede fixa e 0,25€ para chamadas a partir da rede móvel. acresce iVa.
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APARTAMENTOS DE TIPOLOGIAS T1 E T3 
Ref.as: 102050... 102061   ∙   preços: desde 75.000€
localização: Madeira/Santa cruz   ∙   Freguesia: caniço
Morada:  rua do figueiral, edif. alta do garajau, 9125-063 caniço
Área Bruta privativa: de 67,6 a 109,78m2   ∙  cE: d/e
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Líder em Renovação

www.deleme.pt

LISBOA (showroom)
Av. Miguel Bombarda nº 102, 1050-167 Lisboa | 213 931 690 | 962 981 033

CANTANHEDE (showroom e Fábrica)
Zona Industrial Lote 67, 3060-197 Cantanhede | 231 411 752

geral@delemejanelas.com
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Num ano de recuperação, a ANFAJE 
– Associação Nacional dos Fabrican-
tes de Janelas Eficientes tem con-
tribuído para o fortalecimento da 
notoriedade do sector das janelas, 
portas e fachadas, disse ao Públi-
co Imobiliário João Ferreira Gomes, 
presidente da ANFAJE. O arquite-
to diz que, assim, foram cumpri-
das as apostas na divulgação das 
vantagens das janelas eficientes, 
na formação dos profissionais e no 
aumento de parcerias que trazem 
benefícios para a estratégia das em-
presas, gerando-se mais oportuni-
dades de negócio. “Os cursos para 
Instaladores de Janelas Eficientes 
têm registado uma enorme adesão 

e a segunda edição da Pós-gradua-
ção ‘Engenharia das Fachadas’ reve-
lou-se um sucesso”, comentou João 
Ferreira Gomes.

O presidente admitiu ainda que 
a marca Classe+ tem impulsiona-
do muito positivamente a etiqueta 
energética de janelas, com um nú-
mero crescente de adesão por par-
te das empresas. Ao nível das par-
cerias, João Ferreira Gomes salien-
tou o facto da ANFAJE manter a sua 
participação ativa na CPCI e na Eu-
roWindoor e um conjunto de ações 
com outros parceiros que “têm per-
mitido dinamizar a aplicação de ja-
nelas eficientes quer na reabilitação 
urbana, quer na construção nova”. 

Este ano, tendo em conta o cresci-
mento da atividade da reabilitação 
e o início da construção nova, este 
setor, tal como a fileira da constru-
ção, “enfrenta o problema da inexis-
tência de mão-de-obra que possa 
dar resposta ao necessário cresci-
mento da atividade das empresas”. 

Para 2019, a ANFAJE prevê que se 
mantenha o crescimento positivo 
do sector das janelas, portas e fa-
chadas a par com o crescimento 
previsto nos sectores da constru-
ção, reabilitação e imobiliário. “Se-
rá um ano importante para manter 
a recuperação económica e consoli-
dar o tecido empresarial do sector 
e, nesse sentido, o Governo deverá 

ANFAJE faz balanço positivo mas 
luta contra falta de mão-de-obra
A atividade da reabilitação cresceu. Iniciou-se a construção nova. O setor das janelas, 
portas e fachadas luta agora com o problema da inexistência de mão-de-obra que 
possa dar resposta ao necessário crescimento da atividade das empresas. 

criar estratégias para sustentar um 
cenário de estabilidade que permi-
tirá promover os níveis de produti-
vidade e competitividade das em-
presas”.

Aliás, João Ferreira Gomes admi-
te que depois de uma grave crise, 
que abalou fortemente as empre-
sas do sector, o mercado está a as-
sistir a uma recuperação gradual, 
muito impulsionada com o cresci-
mento da reabilitação urbana. “Se 
há uns anos atrás, em Portugal, a 
maior parte das obras registavam-
-se ao nível da construção nova, nos 
dias de hoje, é a reabilitação urba-
na que permite um maior número 
de instalação de janelas eficientes. 
Além disso, hoje em dia, há uma 
forte aposta na eficiência energéti-
ca dos edifícios, o que muito contri-
buiu para o crescimento do sector”.

Para o presidente, os novos pro-
gramas têm servido para divulgar 
as vantagens da substituição das ja-
nelas antigas por novas janelas efi-
cientes junto dos clientes particu-
lares, estando estes já mais cons-
ciencializados para o facto de que 

uma boa janela não se escolhe só 
pelo fator “preço”. Além disso, sa-
lienta o arquiteto que os programas 
têm também servido de motor de 
divulgação das empresas que a eles 
têm aderido. 

“No entanto, a ANFAJE defende 
que alguns programas deveriam 
ser mais acessíveis para terem o su-
cesso desejado pelo sector. No ca-
so do Programa Casa Eficiente, es-
te não tem ainda sido dinamizado 
e promovido pelos bancos aderen-
tes pelo que os portugueses ainda 
nem sabem que existe”. Por outro 
lado, diz João Ferreira Gomes que 
face às taxas de juros divulgadas 
pelos bancos, estas não vão ao en-
contro das necessidades de melho-
ria da eficiência energética dos edi-
fícios portugueses nem ao encontro 
dos objetivos de um programa deste 
tipo. “Esperamos urgentemente que 
haja uma correção e clareza nas ta-
xas de juro a praticar, caso contrá-
rio, este programa de nada servirá 
a economia portuguesa, a fileira da 
construção e do imobiliário, o nos-
so sector e os portugueses”.

João  
Ferreira  
Gomes,  

presidente  
da aNFaJE
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Ovidro duplo SGG CLIMALIT PLUS, com SGG PLANITHERM 

ou SGG PLANISTAR ONE torna as suas janelas nas 

melhores para todo o ano. Consegue melhorar níveis de 

conforto e poupança na sua habitação.

As janelas com vidros duplos SGG CLIMALIT PLUS de isolamento 

térmico reforçado permitem reduzir, através do vidro, até 

75% de perdas de aquecimento* e até 60% do consumo de ar 

condicionado**.

A janela é um ponto débil em toda a fachada quando se refere 

a isolamento térmico. É o lugar por onde se perde mais energia 

durante todo o ano. Nas habitações pode-se estimar que, entre 

20% e 40% de aquecimento se perde pelas janelas. Por isso, a 

sua renovação é uma das acções mais efi cazes para melhorar  a  

efi ciência  energética  de uma habitação, aumentando o conforto 

térmico, já que 70 a 80% das propriedades térmicas da janela 

dependem do envidraçado que se utiliza.

Com a instalação de um SGG CLIMALIT PLUS nas janelas, não só 

melhora o conforto como reduz o consumo de energia e com isto 

contribui para a protecção do meio ambiente e valorizar mais a sua 

casa. Colocar SGG CLIMALIT PLUS nas suas janelas não pode ser 

visto como um gasto inútil ou fútil, mas sim como um investimento 

no conforto, poupança, tranquilidade e protecção do meio ambiente. 

As janelas com vidros simples podem ser substituídas por janelas 

com melhor isolamento térmico, em alumínio com corte térmico, de 

madeira ou PVC, com vidros duplos SGG CLIMALIT PLUS com vidros 

SGG PLANITHERM ou SGG PLANISTAR ONE, com camaras de 16mm, 

proporcionando elevados níveis de isolamento térmico.

As melhorias alcançadas podem chegar a reduções importantes  

nas facturas de eletricidade, em função da zona geográfi ca e da 

orientação do edifício, com reduções até 30%.

A escolha do vidro para a janela é fundamental para um bom 

isolamento térmico e uma maior efi ciência energética do edifício.

Informação
www.saint-gobain-glass.com
Youtube Climalit plus
www.climalit.pt | www.climalizate.pt
Saint Gobain Building Glass

Todas as marcas que aparecem são marcas registadas da Saint-Gobain 

*Corresponde a um vidro simples (valor de Ug).

**corresponde a um vidro simples (valor do factor solar g).

BUILDING GLASS

VIDRO DUPLO DE ISOLAMENTO TÉRMICO REFORÇADO

SGGCLIMALIT PLUS®

Poupe dinheiro e energia com
SGG CLIMALIT PLUS
nas suas janelas
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Aquecer a casa no inverno, com 
baixo consumo de energia, é pos-
sível com a escolha de equipamen-
tos mais eficientes. E não estamos 
a falar apenas de instalar emisso-
res térmicos ou salamandras e ares 
condicionados. O próprio isolamen-
to das casas deve ser tido em con-
ta, nomeadamente, o das janelas. 
Qualquer que seja a necessidade, 
na LEROY MERLIN encontra a solu-
ção mais adequada para uma casa 
mais confortável.

Standard ou à medida, a esco-
lha da janela mais adequada pa-
ra o espaço pode ter um forte im-
pacto na nossa qualidade de vida 
indoor. Pode parecer exagero, mas 
não é. Primeiro porque a escolha 
tem um impacto direto na poupan-
ça em energia, já que previne fu-
gas desnecessárias, permitindo um 
maior isolamento térmico. Depois, 
porque também em termos acústi-
cos os habitantes ficam muito mais 
protegidos e confortáveis. Aliás, no 
que respeita ao isolamento acústi-
co, as janelas apresentam-se como 
o elemento construtivo mais débil, 
permitindo a passagem dos ruídos 
indesejáveis, quer pelo caixilho e 
suas folgas/frestas, quer pelo vi-
dro não isolante. Assim, a contri-
buição das janelas para melhorar 
o isolamento acústico de uma casa 
é decisiva para possibilitar condi-
ções satisfatórias de conforto acús-
tico que lhe permitam dormir, re-
pousar e executar as atividades do-
mésticas normais sem incómodo.

Na LEROY MERLIN encontra as 
mais diversas soluções, seja den-
tro da oferta disponível em jane-
las standard - seja abertura de cor-
rer ou de oscilo batente -, seja uma 
solução de janela à medida. Nes-
te caso, ao fazer uma janela à me-
dida, deve ter em conta uma série 
de aspetos. Comece pela escolha do 
material dos perfis, tendo em con-
ta o mais adequado para a sua si-
tuação: alumínio ou PVC. Ter ainda 
atenção ao tipo de vidro, ao modo 
de abertura, ao tipo de acabamen-
to e se precisa, ou não, de estore.

O perfil
Nas janelas à medida, a escolha do 
material do perfil é fundamental 
para determinar o nível de isola-
mento da sua casa. Ao selecionar 
um perfil em PVC conseguirá um 

maior isolamento térmico, com-
parativamente aos perfis em alu-
mínio. Tenha especial atenção ca-
so viva num local muito húmido.

 
O vidro 
Quanto maior for a espessura e o 
número das folhas de vidro, maior 
será o nível de isolamento. 

O vidro fosco permite uma maior 
luminosidade sem perder priva-
cidade, enquanto o denominado 
“Vidro Cool lite 154” dá um eleva-
do controlo solar e térmico, sen-

do um vidro neutro em coloração. 
Já o”Vidro Cool lite 176” fornece um 
equilíbrio entre conforto interno, 
eficiência energética e a estética. 
É excelente para um melhor con-
trolo solar. 

O modo de abertura
O modo de abertura também po-
de ser “alvo” de escolha. Pode op-
tar por uma janela de correr, osci-
lo batente, batente ou basculante. 
Considere o que melhor se adequa 
à sua casa e ao espaço disponível.

 A cor e o acabamento
O quarto passo desta escolha são as 
cores. Porque também em termos 
estéticos a escolha das janelas po-
de aportar maior valor à casa. Na 
LEROY MERLIN pode optar pelas co-
res standard, anodizado, textura-
do e lacado a madeira.

O estore 
Por último, o estore. Um bom esto-
re irá com toda a certeza melhorar 
o isolamento da janela, enquanto 
uma má escolha pode descompen-

sar as propriedades do perfil e do 
vidro. Por isso é também aconse-
lhável que a caixa do estore incor-
pore material isolante.

Uma janela aberta ao conforto
e à eficiência energética
Substituir as janelas antigas por modelos mais eficientes não só permite melhorar a estética e dar uma
maior modernidade à divisão, como também permite um maior isolamento, térmico e acústico e,
consequentemente, uma maior poupança de energia. Afinal, são só vantagens.

www.leroymerlin.pt

dr
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Renove a sua casa

com janelas 
em PVC...
      REHAU

BENEFÍCIOS
da nova janela em PVC - SYNEGO

1. Poupança de energia graças a um maior isolamento térmico

2. Tranquilidade com o melhor isolamento acústico

3. Segurança com medidas antirroubo adequadas às suas 

necessidades

4. Desenho para criar janelas de múltiplas formas e cores

5. Limpeza e brilho graças à sua exclusiva fórmula HDF

6. Proteção do meio ambiente em todo o processo

  Sistema de junta central (80 mm)
  U

f
 = 0,94 W/m2K

Até 

50 % 
mais de 

isolamento 
térmico

Publicidade

Cerca de 22% do consumo de ener-
gia em casa de uma família portu-
guesa é destinado à climatização e 
aquecimento do ambiente. Apenas 
uma pequena parcela deste valor 
(0,5%) é destinada ao arrefecimen-
to da casa. A ADENE – Agência para 
a Energia, deixa alguns conselhos 
práticos para menorizar os custos 
com estas necessidades das casas 
portuguesas.

Desde logo, a zona climática, o 
tipo de uso que se dá à habitação 
e o custo dos diferentes sistemas e 
equipamentos são fatores que de-
vem ser considerados nas escolhas 
de cada um.

O aquecimento central coletivo é, 
do ponto de vista energético e econó-
mico, um sistema muito mais efi-
ciente do que o sistema de aqueci-
mento individual.

Num bloco de apartamentos, um 
sistema de aquecimento central co-
letivo apresenta vantagens impor-
tantes quando comparado com um 
individual: o rendimento de uma 
caldeira de maior capacidade e po-
tência é superior ao das pequenas 
caldeiras, pelo que o consumo de 
energia é inferior. 

Consegue-se aceder a tarifas 
mais económicas para os combus-
tíveis e o custo de instalação coleti-

va é inferior à soma dos custos das 
instalações individuais.

Isolamento de janelas
Cerca de 25% a 30% das nossas ne-
cessidades de aquecimento são de-
vidas às perdas de calor que se ori-
ginam nas janelas. O isolamento 
térmico de uma janela depende da 
qualidade do vidro e do seu caixilho. 

Os sistemas de vidro duplo ou ja-
nela dupla reduzem praticamente 
para metade as perdas de calor, fa-
ce ao vidro normal, para além de 
diminuírem as correntes de ar, a 
condensação de água e a formação 
de gelo.

Conselhos para uma
climatização mais
eficiente das habitações
A climatização e o aquecimento das habitações constituem uma fatia 
importante do consumo energético. Conheça as dicas da ADENE para
poupar na fatura da luz

O tipo de moldura é igualmente 
determinante. Alguns materiais 
como o ferro ou o alumínio carac-
terizam-se pela sua alta conduti-
vidade térmica, pelo que permitem 
a passagem do frio ou do calor com 
muita facilidade. São de destacar 
as caixilharias denominadas com 
corte térmico, que contêm mate-
rial isolante entre a parte interna 
e externa.

A regulação do aquecimento
As necessidades de aquecimento de 
uma habitação são inconstantes, 
tanto ao longo do ano, como ao lon-
go do dia, pois existem oscilações de 
temperatura diária não sendo ne-
cessária a mesma em todas as di-
visões de uma habitação. 

Naquelas que se utilizem de dia 
(zona de dia), a temperatura deverá 
ser maior do que nos quartos (zona 
de noite). Há igualmente espaços, 
como a cozinha, que têm as suas 
próprias fontes de calor e que reque-
rem menos aquecimento.

Por isso, é muito importante dis-
por de um sistema de regulação de 
aquecimento que adapte as tem-
peraturas da habitação às nossas 
necessidades.

A temperatura de conforto 
A temperatura a que programamos 
o aquecimento condiciona o consu-
mo de energia do próprio sistema. 
Cada grau de temperatura que au-
mentamos implica um acréscimo 
do consumo de energia em aproxi-
madamente 7%.

Ainda que a sensação de conforto 
seja subjetiva, por norma uma tem-
peratura entre os 19ºC e os 21ºC é su-
ficiente para a maioria das pessoas. 
Para além disso, durante a noite, nos 
quartos basta ter uma temperatu-
ra de 15ºC a 17ºC para nos sentirmos 
confortáveis.

Nos casos em que a habitação esteja 
vazia durante um elevado número de 
horas, é importante considerar a subs-
tituição do termostato normal por um 
programável, em que se podem fixar 
as temperaturas em diferentes ciclos 
horários, nomeadamente aos fins-de-
-semana ou em dias específicos. 

Em condições normais, é suficien-
te ligar o aquecimento durante a ma-
nhã. Durante a noite, exceto em zo-
nas muito frias, deve desligar-se, já 
que o calor acumulado na habita-
ção costuma ser mais do que sufi-
ciente (especialmente se as persia-
nas e cortinas estiverem fechadas).
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Publicidade

Tendo como principais clientes, na 
área das caixilharia, as serralha-
rias e instaladores de todo o pais, 
Carvalho e Mota, empresa que con-
ta já com 36 anos de atividade no 
mercado, tem como principal de-
safio o combate à importação de 
janelas. “O nosso mercado, apesar 
de crescer devido ao trabalho de 
acompanhamento que temos da-
do os nossos clientes, está inun-
dado de janelas fabricadas em Es-
panha e países de leste”, revelou ao 
Público Imobiliário Paulo Carvalho, 
responsável pelo departamento de 
gestão da produção da empresa de 
Vila Real.

Quanto às soluções que atual-
mente o cliente mais privilegia, 

Paulo Carvalho não tem dúvida 
que, hoje, o cliente é uma pessoa 
muito bem informada, que fez uma 
pesquisa no mercado e sabe o que 
quer. “Procuram principalmente 
qualidade e eficiência, mas o preço 
final faz ponderar a decisão”.

Nos últimos anos, a empresa tem 
vindo a dedicar-se à revenda, ou 
seja, fabricação de caixilharias pa-
ra instaladores, o que obrigou a um 
investimento constante na capaci-
dade produtiva e na qualidade da 
matéria-prima.

Daí que Paulo Carvalho não te-
nha qualquer dúvida que a quali-
dade/tecnologia alemã dos perfis e 
acessórios (Salamander e GU, res-
petivamente), sejam o fator distan-

ciador de muita da sua concorrên-
cia. Isto a juntar à capacidade de 
resposta da Carvalho e Mota em 
termos de prazos de entrega, “com 
um stock de matéria-prima cada 
vez maior, terminando com um 
preço muito competitivo”.

Com o nicho da remodelação e 
reabilitação a crescer, é precisa-
mente nesta área de mercado que 
os clientes da Carvalho e Mota es-
tão a trabalhar, “e é aqui que nós, 
como parceiros, vamos atuar”.

Para 2019 a empresa pretende 
aumentar a sua rede de instala-
dores na zona da grande Lisboa, 
assim como aumentar a cota de 
mercado na capital. “Para isso te-
mos uma área comercial dedi-

cada, precisamente para poder-
mos dar resposta a todas as solici- 
tações”.

2019 será também, nas palavras 
de Paulo Carvalho, um ano de in-
vestimento da linha de produção de 
caixilharias de PVC, com a finali-
dade de aumentar a capacidade de 
produção, baixar tempo dos prazos 
de entrega e, ao mesmo tempo, “po-
dermos baixar o nosso preço final 
das nossas caixilharias”.

Apesar de este ano de 2018 terem 
visto crescer o mercado a todos os 
níveis, a empresa acredita que o ca-
minho será o da remodelação/rea-
bilitação. “Pelo menos é onde que-
remos estar, juntamente com os 
nossos parceiros a nível nacional”.

Carvalho e Mota aposta no mercado
da remodelação e reabilitação
Há 36 anos que a Carvalho e Mota atua no mercado nacional, centrando hoje a sua atividade
basicamente em duas áreas: no fabrico de caixilharia de alumínio e PVC e no fabrico
de componentes para as torres eólicas.

dr

35 anos a fabricar
janelas eficientes

a carvalho e Mota iniciou a sua ativida-
de em 1982, no concelho de Sabrosa, 
mais propriamente em São Martinho 
de anta. em 1991, fruto desse cresci-
mento, a empresa mudou a sua sede e 
instalações para o Parque industrial de 
Vila real, realizando diversos investi-
mentos de modernização e expansão. 
em 2010, já com a segunda geração 
na gerência da empresa, a carvalho 
e Mota sofreu uma modernização de 
processos concedendo uma maior 
capacidade de produção. em 2012, im-
plementou um sistema de qualidade 
segundo a norma iSo 9001 estando 
certificada pela SgS, surgindo assim 
no mercado nacional como uma das 
primeiras empresas de caixilharias 
certificadas. este compromisso com 
a qualidade é partilhado por todos os 
colaboradores da organização contri-
buindo e assegurando a satisfação 
dos seus clientes. Para ir de encon-
tro a este desafio, a carvalho e Mota 
surge como fundadora da aNfaJe 
(associação Nacional dos fabricantes 
e Janelas eficientes). em 2013, ade-
riu ao programa SeePe (Sistema 
etiquetagem energética de Produtos), 
apresentando-se como pioneira na 
produção de Janelas eficientes.



Descubra o novo catálogo de Conforto 2018. Seja qual for o projeto para aquecer 
a sua casa, na LEROY MERLIN encontra todas as soluções para o concretizar.  
DA INSPIRAÇÃO À CONCRETIZAÇÃO, MÃOS À OBRA!

VER CATÁLOGO

para aquecer 
concretizar.. 

VER CATAA ÁLTT OGO

Publicidade
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Trata-se do ‘Aviso 25 – Eficiência 
Energética nos Edifícios’, que dis-
ponibiliza financiamento a proje-
tos direcionados para a melhoria do 
desempenho energético de edifícios 
existentes nos setores residencial e 
de serviços de direito privado. Neste 
contexto, “são suscetíveis de finan-
ciamento através do presente Aviso 
medidas de eficiência energética que 
conduzam à melhoria do desempe-
nho energético de edifícios existen-
tes, do setor residencial e de serviços 
de direito privado, que possam con-
tribuir para as metas definidas no 
Plano Nacional de Ação para a Efi-
ciência Energética (PNAEE) ou pa-
ra as metas nacionais de eficiência 
energética no âmbito da implemen-

tação da Diretiva de Eficiência Ener-
gética (EED)”, explica o Ministério da 
Economia, em comunicado.

Entre as medidas elegíveis a es-
te financiamento estão a requalifi-
cação de sistemas de aquecimento 
de águas quentes sanitárias, a ins-
talação de janelas eficientes e a re-
qualificação do isolamento térmi-
co, segundo o Regulamento de De-
sempenho de Edifícios, envolvendo 
interior e exterior e iluminação efi-
ciente.

A medida é dirigida a dois tipos de 
beneficiários: as pessoas singulares 
proprietárias de edifícios de habita-
ção existentes e ocupados, unifami-
liares ou de frações autónomas em 
edifícios multifamiliares (beneficiá-

rios A) e que contarão com uma do-
tação orçamental de 1,55 milhão de 
euros; e as pessoas coletivas de di-
reito privado, proprietárias de edifí-
cios de serviços existentes e ocupa-
dos (beneficiários B), às quais está 
destinado o remanescente.

O beneficiário da tipologia A está 
limitado a um incentivo total má-
ximo de 15.000 euros, sendo que o li-
mite máximo por edifício ou fração 
autónoma de 7.500 euros. O benefi-
ciário B está limitado a um incen-
tivo total máximo de 47.500 euros. 

As candidaturas são apresentadas 
ao FEE através do portal eletrónico 
do PNAEE na área de candidaturas 
FEE, onde deverão ser submetidos 
todos os documentos solicitados e 

devidamente preenchidos. O perío-
do de submissão das candidaturas 
era inicialmente de quatro meses, 

de 13 de junho a 13 de outubro, mas 
foi alargado até ao próximo dia 13 
de novembro.

Prazo de candidatura ao fundo de Eficiência
Energética nos Edifícios Alargado
O Ministério da Economia, através do Fundo de Eficiência Energética (FEE), lançou um novo concurso,
no valor global de 3,1 milhões de euros, para promover a eficiência energética nos edifícios.
E alargou o prazo de candidatura para 13 de novembro.

dr
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De acordo com um estudo recente do 
BNP Paribas, divulgado pela Worx, 
estes serão os fatores mais desafian-
tes, numa altura em que as premis-
sas de crescimento para a economia 
permanecem em patamar elevado 
em 2018, mesmo com uma desace-
leração prevista na zona euro.

Na Zona do Euro, o BNP Paribas 
calcula que o comércio de retalho 
cresça a 1,7% em 2018 e deverá au-
mentar 2,1% em 2019. Nos princi-
pais mercados, e comparando com o 
ano 2017, espera-se um crescimento 
mais fraco para este ano: Alemanha 
+ 1,2% (versus 3,0% em 2017) França + 
2,8% (versus 3,0%) e o Reino Unido + 
1,7% (versus 2,1%), em moeda nacio-
nal e a taxas de câmbio constantes.

No primeiro semestre deste ano, 
o retalho representou 22% do inves-
timento imobiliário na Europa, me-
nos 1% que no ano passado. Contu-
do, os volumes de investimento no 
segmento de retalho permanece-
ram superiores à média de 10 anos. 
Em Portugal, o mercado de inves-
timento imobiliário comercial na-
cional contabilizou um total de 1.4 
mil milhões de euros no 1º semes-
tre de 2018. O segmento de retalho 
registou o maior volume de inves-
timento, num total de 800 milhões 
de euros. “Este irá continuar a pros-
perar e seguir a tendência europeia 
de crescimento do comércio de rua, 
que deverá manter os níveis de pro-
cura, em alta”, pode ler-se no estudo.

Em França, o investimento imobi-
liário no segmento de Retalho cres-
ceu 57%, muito devido à transação 
da Apple Store nos Campos Elísios. 
Em Espanha, os ativos de retalho 
ainda representam a maior parte 
do investimento total (42%).

Já nos principais mercados euro-
peus, Alemanha e Reino Unido, hou-
ve um decréscimo de investimen-
to, na ordem dos 16% e 10%, respe-
tivamente.

Os valores de renda prime aplica-
dos ao segmento de comércio de luxo 
permanecem elevados. As artérias 
London’s Old Band street e a Avenue 
des Champs Elysées, ocupam os lu-
gares de topo.

Mas, apesar destes resultados 
permanecerem em terreno positi-
vo, a Pan European Retailalerta pa-
ra os desafios do digital. Segundo o 
relatório, “o surgimento de grandes 
marcas com presença online coloca 
alguma pressão sobre marcas com 
espaços físicos e a realidade é que os 
clientes têm alterado os seus hábi-
tos de consumo, pelo que esta pode-
rá ditar uma mudança estrutural no 
segmento de retalho”.

ana tavares

As vendas a não residentes aumen-
taram 19,2% em número e 22,6% em 
valor face ao ano passado, depois 
de crescimentos de 11,4% e 4,6%, 
respetivamente, no ano anterior.

Segundo o relatório publicado pe-
lo INE, à semelhança do ano ante-
rior, foram os residentes em Fran-
ça que mais imóveis adquiriram 
em Portugal, representando 19,6% 
do valor total, seguidos pelos 16,2% 
do Reino Unido.

Neste período, o valor médio dos 
prédios vendidos a não residentes, 
de 160.407 euros, foi quase 50% su-
perior ao valor médio das transa-
ções globais, de 107.381 euros. No 
mesmo ano 6,8% dos imóveis ven-
didos a não residentes tinham va-
lor unitário igual ou superior a 
500.000 euros, 36,3% do valor total.

Nota ainda para o facto de mais 
de três quartos do valor das aqui-
sições dizer respeito ao Algarve 
(42,8%) e Área Metropolitana de Lis-
boa (35%), onde se registou o valor 
médio das aquisições mais eleva-
do, de 276.800 euros.

Em 2017, a nível global, o núme-
ro de imóveis transacionados au-
mentou 13,5% face ao ano anterior, 
depois de uma subida de 14,9% no 
ano anterior. O valor global cres-
ceu 33,5%, depois de um aumen-

to de 20,5% em 2016. O INE expli-
ca que “este acréscimo deveu-se, 
fundamentalmente, às transações 
de prédios urbanos, que aumenta-
ram 17,2% em número e 34,1% em 
valor. Consequentemente, também 
o seu valor médio cresceu cerca de 
14%, de 119.000 euros em 2016 para 
136.000 euros em 2017”. 

Retalho em crescimento 
atravessa “mudanças 
estruturais” na Europa

Não residentes 
representam 11,5% do 
volume das transações

O investimento no mercado de retalho na Europa está a enfrentar
“mudanças estruturais”, e são o comércio online e a evolução no perfil
dos consumidores que ditam essas mudanças.

No ano passado, os não residentes em Portugal 
representaram 11,5% do volume total das
aquisições de imóveis, 7,7% dos imóveis
vendidos. O valor médio dos imóveis
vendidos foi quase 50% superior ao
valor médio das transações globais.

No primeiro 
semestre 
deste ano, 
o retalho 
representou 
22% do 
investimento 
imobiliário 
na Europa, 
menos 1% 
que no ano 
passado

Mais de três 
quartos do 
valor das 
aquisições 
diz respeito 
ao Algarve 
(42,8%)
e Área 
Metropolitana 
de Lisboa 
(35%)
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EM PARCERIA COM:UMA INICIATIVA: COM A COLABORAÇÃO:

20% 
desconto para 

assinantes VI

Publicidade

A Proposta de Orçamento do 
Estado para 2019, entregue na 
semana passada no Parlamento, 
é um documento que não 
responde às necessidades 
das empresas do Setor, dos 
investidores, e muito menos às 
necessidades de um País, que 
continua a apresentar níveis de 
investimento público que não 
cumpre sequer um patamar 
mínimo que nos permita 
aproximar das metas europeias 
e do imprescindível crescimento 
sustentado do País. A cumprir 
o objetivo anunciado, o peso 
do investimento no PIB deverá 
apresentar um crescimento 
face a 2018, mas situa-se ainda 
a níveis muito reduzidos. A 
Proposta aponta para 2,3%, valor 
que é equivalente ao verificado 
no longínquo ano de 1975, ao 
mesmo tempo que mantém 
praticamente inalterada uma 
carga fiscal excessiva. Recordo 
que, com a entrada da Troika, 
o peso do investimento público 
reduziu-se para valores em 
torno dos 2% do PIB, recuando 
mais de 40 anos. É, pois, tempo 
de repor valores considerados 
normais a nível internacional, 
pois sem investimento 
estaremos sempre a adiar o 
nosso futuro.

Por outro lado, uma vez 
mais, o Orçamento limita-se a 
enunciar investimentos, sem 
assumir uma calendarização 
dos projetos a curto, médio e 
longo prazo, nem a alocação 
dos meios destinados à sua 
concretização. Este plano 
anualizado deveria integrar 
o Orçamento do Estado para 
2019 e ser permanentemente 
monitorizado, mas é algo que 
não acontece.

A ausência de medidas 
específicas para apoiar o 

investimento privado é outro 
dos aspetos que tem de ser 
evidenciado. Com efeito, a este 
nível é necessário eliminar 
os fatores de instabilidade 
que foram introduzidos nos 
últimos anos e que põem 
em causa a capacidade de 
atrair investidores nacionais 
e estrangeiros. A conjuntura 
tem ajudado, em resultado do 
bom momento do turismo, das 
baixas taxas de juro e de um 
posicionamento favorável do 
nosso País, enquanto destino 
internacional de excelência, 
mas estão em causa aspetos 
conjunturais, pelo que é 
fundamental assegurar um 
crescimento sustentado e 
equilibrado. 

Medidas como a eliminação 
do AIMI, o fim da tributação de 
stocks de imóveis detidos para 
venda por parte das empresas 
do Setor, entre outras, devem ser 
contempladas neste Orçamento 
de Estado para dinamizar os 
mercados do arrendamento 
e da reabilitação urbana. Se 
assim não for este não é um 
Orçamento para as empresas, 
nem para os investidores.

Estão em causa aspetos 
que esperamos poderem ser 
revertidos em sede de discussão 
da proposta na especialidade. 
Estamos perante um documento 
que peca pela omissão e pela 
ausência de medidas que 
permitam corresponder aos 
desafios estratégicos do País 
e do Setor da Construção e do 
Imobiliário e que permitam 
recuperar e manter um quadro 
de competitividade, estabilidade 
e confiança para os investidores, 
e que é absolutamente essencial 
para que, em 2019, as metas 
de crescimento possam ser 
atingidas.

O Banco de Portugal (BdP) tem sido 
perentório nos alertas que tem 
deixado ao sector financeiro, no que 
diz respeito ao mercado imobiliário. 
Mas estes avisos, que naturalmente 
não ponho em causa e que fazem 
parte das obrigações deste órgão, 
sobretudo tendo em conta o nosso 
passado recente vêm por vezes 
revestidos de um certo alarmismo, 
que deixa no ar a ideia da existência 
de uma bolha imobiliária no 
mercado habitacional quando, 
na verdade, tal não corresponde à 
realidade. 

Ainda que os preços dos imóveis 
tenham valorizado muito 
rapidamente em zonas específicas 
das cidades de Lisboa, do Porto e 
de algumas regiões no Algarve, a 
mesma realidade não se aplica ao 
resto do País, onde a valorização 
dos ativos tem vindo a acontecer de 
forma mais sustentada.

Compreendemos que dinâmica 
do mercado de compra e venda de 
casas em Portugal possa deixar o 
regulador preocupado, por ficar no 
ar a ideia de que não se aprendeu 
nada com os erros do passado e 
que os bancos estão outra vez a 
emprestar dinheiro para compra de 
casa de forma irresponsável. 

Mas, apesar de nunca se terem 
vendido tantos alojamentos 
familiares como agora (pelo menos, 
desde que há registos oficiais), 
também nunca houve tantas 
compras de casa sem recurso a 
crédito. A banca financiou apenas 
um terço do valor total dos imóveis, 
como o revela o boletim económico 
do BdP. 

De acordo com os dados do 
Instituto Nacional de Estatística 
(INE) entre junho de 2017 e junho 
de 2018, transacionaram-se mais 
de 22 mil milhões de euros em 
alojamentos familiares. Já de 
acordo com o BdP, no mesmo espaço 
temporal, os bancos concederam 

cerca de 7,4 mil milhões de euros em 
crédito à habitação, o que significa 
que o peso do crédito para a compra 
de casa não tem aumentado, ao 
contrário do que se faz sentir.

Hoje, as instituições financeiras 
estão mais cautelosas e a análise 
do perfil dos clientes é cada vez 
mais rigorosa, exigindo-se que 
tenham disponível uma entrada 
cuja percentagem é cada vez 
maior, o que revela que o risco de 
incumprimento é inferior ao que se 
registava no passado. 

Só que tantas cautelas poderão 
ter um efeito perverso. É que, 
com a ausência de um mercado 
de arrendamento que seja 
alternativa aos jovens e famílias 
portuguesas que não reúnem as 
condições exigidas pelos bancos 
para conseguir crédito à habitação, 
muitas vezes acabam por recorrer 
a instituições financeiras onde 
obtém crédito pessoal, a juros muito 
elevados, para conseguirem reunir 
o valor necessário e dar entrada à 
compra de casa. E, aqui sim, parece-
me que o risco de incumprimento 
deva ser bem superior.

Por isso, ao tentarmos “curar” o 
problema do excesso de crédito à 
habitação dificultando o acesso a 
este produto, podemos estar a gerar 
uma doença ainda maior, com 
consequências nefastas para as 
famílias que se vêm encurraladas 
e sem alternativa habitacional à 
vista. 

As instituições financeiras 
devem proteger-se e devem ter um 
papel responsável na atribuição 
de crédito. Mas se colocarem 
ainda mais entraves no acesso 
dos portugueses a uma casa, quer 
por via da compra quer por via 
do arrendamento, não haverá 
alternativas nenhumas que 
garantam o cumprimento de um 
dos direitos básicos dos cidadãos: a 
habitação.
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Os Workshops destinam-se a Engenheiros, Engenheiros Técnicos, Arquitetos, Encarregados de 
Obras e outros profissionais com experiência e interesse no setor da construção e da reabilitação.

Associação dos Industriais da Construção
Civil e Obras Públicas

“REABILITAÇÃO DO 
PATRIMÓNIO EDIFICADO”

“À SEXTA, DAS 14h30 ÀS 18h30”

CICLO DE WORKSHOPS | 2018

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES: 30 OUTUBRO 2018

DESTINATÁRIOS:

INFORMAÇÕES | INSCRIÇÕES:
AICCOPN · R. ÁLVARES CABRAL, 306 · 4050-040 PORTO · TEL.: +351 223 402 200 · GERAL@AICCOPN.PT · WWW.AICCOPN.PT

WORKSHOP 1  ·  9 NOVEMBRO

ESTRUTURAS ANTIGAS:
ANOMALIAS, PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO

WORKSHOP 3  ·  7 DEZEMBRO

FACHADAS E VÃOS
ENVIDRAÇADOS

WORKSHOP 2  ·  23 NOVEMBRO

REABILITAÇÃO DE COBERTURAS
INCLINADAS E ISOLAMENTOS

WORKSHOP 4  ·  21 DEZEMBRO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CONFORTO E
QUALIDADE DO AR INTERIOR


