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SUPLEMENTO COMERCIAL

Melhoria da eficiência 
energética dos edifícios inclui 
escolha de janelas eficientes
Necessidade de reabilitar o parque habitacional obriga à opção por 
janelas eficientes. Melhoria do isolamento térmico e acústico e aumento 
da eficiência energética contribuem para poupanças superiores a 40% p.08 
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BONS NEGÓCIOS
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Sustentabilidade 
é uma cor mais verde 
que o verde

Construir mais 
oportunidades para as 
empresas portuguesas

Hoje, neste sector que 

enquadra a construção 

e a reconstrução das ci-

dades, há uma palavra 

mais forte do que a pa-

lavra verde que nos habituamos a 

associar a ecologia - a palavra-chave 

dos nossos tempos é a palavra sus-

tentabilidade deve estar presente 

em tudo o que diz respeito à cons-

trução e à reconstrução.

Deve estar presente na escolha 

dos materiais e produtos compro-

vadamente mais adequados a uma 

construção sustentável; deve estar 

presente na opção pelas tecnologias 

e pelos sistemas de construção e de 

reconstrução; deve estar presente 

na avaliação do impacto em ma-

téria de desempenho energético e 

ambiental; deve determinar, sempre 

que possível a utilização de recursos 

naturais; e deve potenciar as econo-

mias de gestão que a construção e 

reconstrução sustentáveis propor-

cionam.

Este olhar global sobre o pa-

trimónio construído que iremos 

deixar às gerações vindouras é o 

grande contributo do Cluster Ha-

bitat Sustentável e da Plataforma 

para a Construção Sustentável

que o gere. Criando sinergias, 

trabalhando em rede, valorizando 

soluções que não hipotequem o fu-

turos dos nossos fi lhos e dos fi lhos 

dos nossos fi lhos, emendando erros 

passados principalmente nas ações 

de reabilitação, conservação e qua-

lifi cação do património construído.

Apostar na sustentabilidade não é 

uma moda - como ser verde nunca o 

pode ser - mas antes uma opção real-

mente geradora de fatores de compe-

titividade acrescida, mesmo que seja 

difícil fazer passar esta mensagem 

junto do público e dos poderes pú-

blicos. A aposta tem também de ser 

ganha no tecido empresarial - nome-

adamente no movimento associativo 

empresarial - e, claro, das universi-

dades e nos centros de investigação.

O sector das janelas e 

fachadas tem esta-

do confrontado com 

enormes desafi os. 

Por um lado, a di-

minuição da construção de obras 

novas e um reduzido volume de 

obras de renovação em Portugal e, 

por outro, a necessidade e esforço 

de internacionalizar e exportar pa-

ra novos e diferentes mercados. 

Perante estes importantes desa-

fi os, as empresas portuguesas têm 

ainda sido confrontadas com novas 

oportunidades: a necessidade de 

aumentar a inovação dos seus pro-

dutos e serviços, adequando à mais 

exigente legislação relativa ao isola-

mento térmico, acústico e efi ciência 

energética dos edifícios.

Em Portugal, a ANFAJE tem vindo 

a defender a execução de uma estra-

tégia nacional pa-

ra a reabilitação 

urbana, a qual 

deve ter um enfo-

que na melhoria 

da qualidade, do 

conforto e efi ciên-

cia energética do 

parque edifi cado.  

A necessidade de 

substituir janelas 

antigas por novas 

janelas efi cientes 

é premente pa-

ra a maioria dos 

portugueses. Por 

isso, temos vin-

do a defender a 

necessidade de 

executar o PNAEE – Plano Nacional 

de Ação para a Efi ciência Energéti-

ca, o qual tem inscrito o objetivo de 

apoiar fi nanceiramente a substitui-

ção de janelas antigas em 160 mil 

fogos até 2020. 

No quadro internacional, a ANFA-

JE tem vindo a participar ativamente 

na criação de importantes parcerias 

na Europa e na América Latina. Na 

Europa, a ANFAJE integra a FAECF - 

PUBLICIDADE

Enquadrados na já citada Platafor-

ma para a Construção Sustentável, a 

entidade gestora do cluster Habitat 

Sustentável em Portugal, reconhe-

cida pelo QREN, o desafi o de todos 

quantos assumam este compromisso 

com o futuro implica o que se de-

nomina de Estratégia de Efi ciência 

Coletiva (EEC), um desafi o orientado 

para fazer da construção sustentável 

um elemento ativo na melhoria da 

competitividade empresarial.

Inserem-se na obrigação ética das 

atuais gerações para com as futuras 

todas as ações que visem descobrir 

materiais e tecnologias efetivamen-

te sustentáveis e fi áveis, técnicas de 

construção e reconstrução igual-

mente compatíveis com estes obje-

tivos bem como a formação e certi-

fi cação de profi ssionais e empresas 

que cumpram estes compromissos 

inadiáveis.

Em boa verdade, a importância 

que os conceitos relacionados com 

a sustentabilidade podem ter na 

economia e na sociedade, em espe-

cial na chamada fi leira do Habitat, 

começa a ser reconhecida pela opi-

nião pública, embora ainda tenha 

muito caminho para andar até um 

efetivo reconhecimento do valor 

acrescentado para o sector e para 

a qualidade de vida as populações 

que este sector serve. Neste ponto, 

a internacionalização tem um papel 

extremamente importante, e os sec-

tores do imobiliário e materiais de 

construção são refl exo disso mesmo, 

tendo desempenhado um papel de 

destaque na promoção do mercado 

português além-fronteiras. 

Este é, aliás, o grande desafio 

do Cluster Habitat Sustentável e 

da Plataforma para a Construção 

Sustentável que o gere, um de-

safio que faz com que devamos, 

cada vez mais, reforçar a ideia de 

que a sustentabilidade é hoje uma 

cor mais verde do que o verde.

Presidente da APEMIP 

presidente@apemip.pt

Federação Europeia das Associações 

de Fabricantes de Janelas e Facha-

das. Na América Latina, aA ANFA-

JE em colaboração estreita com a 

sua congénere espanhola, criou o 

Fórum Ibero-Americano: uma pla-

taforma que integra as associações 

do Brasil, da Colômbia e do México. 

Abrir novas oportunidades de negó-

cio para as empresas portuguesas 

e estreitar relações com empresas 

desses países tem sido um dos ob-

jetivos principais da ANFAJE. 

No quadro europeu, a ANFAJE 

tem vindo a participar ativamente 

na apresentação de propostas de de-

fesa e desenvolvimento do setor das 

janelas e fachadas, aproveitando os 

enormes desafi os colocados à cons-

trução e renovação de edifícios com 

maior efi ciência energética. Neste 

âmbito, o contributo das janelas e 

das fachadas efi cientes é indispen-

sável para cumprir os objetivos eu-

ropeus de redução dos consumos 

energéticos dos edifícios até 2020 

ou da construção de edifícios com 

consumo quase zero. 

Atualmente, a ANFAJE assume a 

vice-presidência da federação euro-

peia. A liderança desta importante 

federação é extremamente impor-

tante para as empresas portugue-

sas. A participação nesta importante 

plataforma europeia é importante 

para as nossas empresas terem mais 

oportunidades de contato com di-

versos mercados, ao mesmo tempo 

que podem estar a par de todos os 

projetos de inovação e desenvolvi-

mento tecnológico. 

A ANFAJE tem sido e continuará a 

ser, a associação que contribui sem-

pre com a sua visão, para a apre-

sentação de propostas que ajudem a 

criar e a desenvolver novos projetos. 

A criação de novos projetos que se-

jam capazes de construir novos ho-

rizontes e mais oportunidades para 

as empresas portuguesas.

Presidente da direção 

da ANFAJE

Luís Lima João Ferreira 
Gomes

O contributo 
das janelas e das 

fachadas eficientes 
é indispensável para 
cumprir os objetivos 
europeus de redução 

dos consumos 
energéticos dos 

edifícios até 2020 
ou da construção 
de edifícios com 

consumo quase zero

www.vidaimobiliaria.com

Conheça já o novo  
site da Vida Imobiliária

ASSINATURA DIGITAL:

€19,99
TRIMESTRAL
Oferta Voucher 5€

Assine já em: loja.vidaimobiliaria.com
*Oferta não acumulável com outras promoções

€49,99
ANUAL
Oferta Voucher 10€



O “regresso das famílias portu-

guesas ao mercado imobiliário” é 

a principal nota que Ricardo Sousa, 

administrador da Century 21 Por-

tugal, destaca no balanço feito dos 

primeiros meses de 2015.

Este retorno foi em muito “in-

fl uenciado pela abertura do crédito 

à habitação, embora estejamos mui-

to longe de alguns níveis atingidos 

nos últimos anos”, explicou. “Há 

mais players, mais políticas agres-

sivas por parte da banca, o que vai 

dinamizar bastante o mercado imo-

biliário residencial, que é a grande 

base do nosso negócio”. 

A empresa registou um aumento 

da faturação de “38% no primeiro 

trimestre”, sendo que o objetivo é 

“fechar o ano de 2015 com um cres-

Crédito bancário será o grande 
protagonista do mercado imobiliário
As famílias portuguesas estão de regresso ao mercado imobiliário, constata Ricardo Sousa, administrador 
da Century 21 Portugal. Novos produtos e criatividade sustentam reforço do crédito bancário

cimento sempre nos dois dígitos”.

Ricardo Sousa frisou que “temos 

de ser prudentes na análise dos in-

dicadores, pois há muitos fatores 

que não controlamos”. 

Porém, “acreditamos que esta 

tendência de aumento do número 

de transações deverá continuar ao 

longo do ano”.  Ao mesmo tempo, 

considera, “o valor dos imóveis 

deverá continuar a subir gradual-

mente, em Portugal, na sua gene-

ralidade”.

Trata-se, sublinha, de “uma reto-

ma bastante sólida”. Aliás, na opi-

nião do administrador da Century 

21, “essa procura pela compra sem-

pre existiu”, mas foi difi cultada “na 

altura de obter o crédito”, levando 

à “opção do arrendamento duran-

te estes anos, que pesou mais face 

às compras em termos de número 

de transações”. Agora “há muitas 

pessoas que já conseguem o dito 

crédito à habitação”. 

Nestes exemplos incluem-se “os 

segmentos médio e médio/alto”, 

sustentou. Para Ricardo Sousa, “no 

primeiro trimestre do ano tivemos 

até uma redução do preço médio de 

transação” que, afi rma, demons-

tra que “vendem-se imóveis de um 

segmento mais baixo e não que os 

preços tenham caído. A tendência 

é até de ligeira subida”. 

Mudança de paradigma
Não obstante o impulso verifi cado 

na compra, “o arrendamento ga-

nhou um espaço no mercado que 

acreditamos que não vai perder”, 

sustenta Ricardo Sousa. Apesar de 

este segmento “manter um espaço 

mais importante que no passado”, 

não deverá “crescer nem ter a pro-

porção que teve nos últimos anos, 

que era uma necessidade da crise”, 

sublinha.

E se “a cultura portuguesa é com-

prar, a nova geração já pensa em ar-

rendar antes de comprar a primeira 

casa”, nota o administrador da Cen-

tury 21. Até porque “ser jovem pro-

prietário é uma grande limitação 

para estas pessoas, até em termos 

de oportunidades de trabalho”. 

A tomada de decisão de compra 

das novas gerações é “mais cons-

ciente, a longo prazo, ao contrário 

do que se fazia no passado”, frisou. 

“As pessoas já perceberam que a 

aquisição ou se faz numa perspe-

tiva de investimento ou a médio e 

longo prazo” pelo que “a taxa de 

proprietários poderá decrescer pa-

ra os “70%”. 
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Ana Tavares

As famílias portuguesas “vão 
marcar o mercado em 2015”, 
considera Ricardo Sousa, 
administrador da Century 21

A mais antiga e representativa 

associação de proprietários disponibiliza 

a quem compra ou vende uma casa, a 

promotores, mediadores e gestores de 

condomínios, um conjunto de serviços 

e soluções integradas em matéria de 

prevenção, manutenção e reabilitação 

de imóveis.

Confie o seu imóvel aos Serviços 

Técnicos da ALP. Temos ao seu dispor, 

entre outros: Avaliações Imobiliárias; 
Certificações energéticas; Pareceres 
técnicos (para efeitos judiciais);
Vistorias; Peritagens; Diagnósticos/ 
Check-ups; Projectos de Arquitectura/ 
Fiscalização de Obras/Cadernos de 
encargos.

Para mais informações: 

telefone: 213 402 000
email: atendimento@alp.pt
Visite-nos em www.alp.pt
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Esta foi a crítica mais repetida du-

rante o seminário “A Nova Lei dos 

Alvarás”, que decorreu na sede da 

Associação dos Industriais da Cons-

trução Civil e Obras Públicas (AIC-

COPN), na cidade do Porto, a primei-

ra resposta da Associação às solicita-

ções dos vários agentes do setor da 

construção face à publicação da Lei 

n.º 41/2015.  

Os últimos anos foram difíceis 

para o setor da construção: desa-

pareceram mais de trinta e sete mil 

empresas e foram destruídos quase 

duzentos e sessenta mil postos de tra-

balho, números “expressivos” que 

refl etem uma situação que exigiu das 

empresas do setor “uma grande ca-

pacidade de adaptação”, reconheceu 

Manuel Reis Campos, presidente da 

AICCOPN. 

Desde a segunda metade de 2014 o 

setor começou a registar “os primei-

ros sinais de retoma” e o primeiro 

trimestre de 2015 evidencia “alguma 

consolidação”, todavia Reis Campos 

alerta que “este continua a ser um 

tempo de grande incerteza”.  

As “profundas alterações” contem-

pladas no novo enquadramento legal 

“vão obrigar a um processo de adap-

tação por parte de todos os interve-

nientes no processo construtivo”, 

explicou o presidente da AICCOPN. 

Lei ignora competências 
das empresas
Reis Campos não reconhece nenhu-

ma razão de ordem técnica para di-

ferenciar os requisitos necessários 

para a execução de obras públicas 

ou particulares, uma distinção de 

regimes introduzida pela nova lei. E 

acrescenta que “não se compreende 

a eliminação das categorias e subca-

tegorias nas obras particulares”. 

A sua existência “é fundamental 

para que o mercado conheça a real 

capacidade técnica das empresas, a 

lei ignora esta realidade e as catego-

rias e as subcategorias deixarão de 

ser ‘espelho’ das competências das 

empresas”, disse. 

Recorde-se que a 3 de junho, quan-

do foi publicada a nova Lei dos Alva-

rás, a AICCOPN emitiu um comuni-

cado em que declarava que o novo 

enquadramento legal “promove a 

Fernanda Cerqueira

AICCOPN considera 
que nova lei dos alvarás 
“ignora a realidade” do setor
A nova Lei dos Alvarás é “desajustada” e “poderá representa um inaceitável 
regresso ao passado”, considera Manuel Reis Campos, presidente da Associação 
dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas

clandestinidade”, a “concorrência 

desleal” e que pode, inclusive, “po-

tenciar a sinistralidade laboral”.  

Nesta sessão marcou, igualmente, 

presença Fernando Silva, presiden-

te do Instituto da Construção e do 

Imobiliário (InCI). O representante 

da entidade reguladora do setor da 

construção e do imobiliário reconhe-

ceu que o processo negocial da nova 

Lei “foi difícil” e que este enquadra-

mento legal, ditado por razões de or-

dem comunitária, acarreta “um novo 

paradigma” que exigirá uma “grande 

capacidade de adaptação” de todos 

os intervenientes do setor. 

Retoma do setor 
da construção requer 
“mais investimento”
De há uns anos a esta parte, a cons-

trução nacional tem vindo a mudar 

“o setor ajustou-se, internacionali-

zou-se, adquiriu mais competências 

e apostou em novas áreas e técnicas 

construtivas”, explicou o presidente 

Desigual Living 
ocupa edifício 
reabilitado 
no Porto

O primeiro showroom Desigual Li-

ving, conceito da marca suíça de pro-

dutos para o lar, inaugurou no Porto. 

Este ocupa um espaço de um edifício 

reabilitado no centro do Porto, na 

rua comercial de Cedofeita. 

A loja chega ao nosso país pela 

mão da Nosolid, empresa portu-

guesa de mobiliário moderno que 

assume a distribuição retalhista do 

segmento a nível nacional. “Desigual 

no es lo mismo” foi o primeiro slogan 

da marca e corresponde também a 

esta nova gama de produtos com a 

qual uma casa fi cará completamen-

te Desigual, aponta Vasco Carvalho, 

responsável da Desigual Living by 

Nosolid. 

O showroom Desigual Living by 

Nosolid, para além da área aberta ao 

público em geral, inclui um espaço 

especialmente pensado para o clien-

te profi ssional que pode ali conhecer 

ao pormenor toda a colecção, assim 

como a estratégia da marca, estabe-

lecendo as bases do negócio. 

Também o cliente de retalho, inte-

ressado em revender os produtos da 

Desigual Living, terá um espaço tran-

quilo e uma equipa capaz de prestar 

todo o apoio e aconselhamento.

Conhecida pelo vestuário alegre 

e irreverente, a Desigual Living alia 

agora esse mesmo espírito ao sec-

tor ‘home & decor’, onde se incluem 

acessórios de decoração e vestuário 

que vão das roupas de cama e pija-

mas coloridos aos roupões e toalhas 

de banho, passando pelas mantas e 

almofadas de sala ou pelos aventais e 

toalhas de mesa e, ainda, toalhas de 

praia e acessórios de piscina. 

A Desigual, que conta com oito 

pontos de venda no país, nasceu em 

1984 da criatividade do suíço Tho-

mas Meyer. Esta conta com 8900 

pontos de venda em 72 países.

Desigual Living by Nosolid 
inclui um espaço pensado 
para o cliente profissional

da AICCOPN. Mas este esforço não é 

sufi ciente, o setor “precisa de mais 

investimento público e privado”. 

Manuel Reis Campos relembrou 

a importância de “aproveitar as 

oportunidades”, designadamente, 

os fundos do QREN que ainda estão 

disponíveis, o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos, conheci-

do como “Plano Juncker”, aprovado 

no fi nal de junho, e o novo quadro 

de apoio comunitário Portugal 2020 

que se aproxima. E considerou “fun-

damental” incentivar o investimen-

to privado nacional e estrangeiro no 

imobiliário.

 Neste seminário, organizado pela 

AICCOPN em parceria com o Insti-

tuto da Construção e do Imobiliário 

(InCI), estiveram presentes mais de 

quinhentos participantes que atenta-

mente ouviram as intervenções dos 

presidentes das duas entidades, Ma-

nuel Reis Campos e Fernando Silva, 

respetivamente. 

Atendendo ao elevado número de 

pessoas inscritas, que não consegui-

ram lugar nesta primeira sessão, a 

AICCOPN e o InCI têm já agendado 

para amanhã a repetição deste se-

minário. 

DR

 AICCOPN não reconhece “razões de ordem técnica para diferenciar os requisitos necessários 
para a execução de obras públicas ou particulares”.

Associação apresenta 
a plataforma AICCOPN Constru + 
No âmbito desta sessão foi, 
ainda, apresentada a plataforma 
“AICCOPN Constru +”, um 
serviço inovador resultante da 
parceria entre a AICCOPN e a 
BestSupplier, empresa que atua 
no segmento de plataformas 
eletrónicas empresarias. 

Esta ferramenta funcionará 
como um “motor de 
oportunidades de negócio”, 
explicou António Lima, diretor 

executivo da BestSupplier. A 
nova plataforma da AICCOPN 
disponibilizará, de forma 
permanente e atualizada, o 
dossier de obra em versão 
digital. Os seus utilizadores 
terão acesso a oportunidades 
de negócio públicas e privadas, 
nacionais e internacionais e a 
garantia do selo de acreditação 
AICCOPN, atribuído a empresas 
associadas. 



MILLENNIUM. É PARA AVANÇAR.

MÊS DAS OPORTUNIDADES

EM JULHO E AGOSTO TODOS OS 
CAMINHOS VÃO DAR A BONS NEGÓCIOS

10% DE DESCONTO SOBRE O PREÇO DE CATÁLOGO PARA IMÓVEIS 
NÃO RESIDENCIAIS E 5% DE DESCONTO NOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS 
ESCRITURADOS ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2015.

www.millenniumbcp.pt

707 91 20 20 
ATENDIMENTO PERSONALIZADO 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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Análise
DR

 Famalicão é “um concelho tradicionalmente empreendedor, com capacidade de atrair e manter jovens”.

O segmento de imóveis industriais 

do concelho de Vila Nova de Fa-

malicão tem vindo a recuperar de 

uma certa estagnação verifi cada nos 

últimos anos. Segundo Pedro Fer-

nandes, responsável da mediadora 

imobiliária Medium, “o último ano 

apresentou uma recuperação deste 

segmento”, bem como “a retoma da 

procura”, disse.

Na sua perspetiva, “sente-se que 

as empresas começam a ter neces-

sidade de expandir, seja para au-

mentar o espaço” disponível, seja 

para desenvolver “novas áreas de 

negócios”.

De acordo com Nuno Marçal, Res-

ponsável de Vendas dos Grandes 

Imóveis – Norte do Millennium bcp, 

o concelho está a conhecer “uma 

procura mais relevante de arma-

zéns ou unidades industriais”, ao 

passo que a vertente do comércio 

vive “ainda sem grandes crescimen-

tos”. 

Segundo Pedro Fernandes, Fa-

malicão não regista “muita oferta 

disponível no mercado de indústria, 

mas trata-se de uma área muito es-

pecífi ca, pelo que por vezes é difí-

cil encontrar stock adequado”. Ao 

contrário, disse, existe “bastante 

disponibilidade de terrenos, pelo 

que nesse aspeto será mais fácil en-

quadrar a procura”. 

Ao mesmo tempo, “os preços pra-

ticados corrigiram” para aquele seg-

mento. Mas os preços, acrescenta, 

dependem sobretudo “da localiza-

ção e da quantidade de metros qua-

drados” pedidos.

Têxtil não é o único setor 
em destaque
Segundo Nuno Marçal, o concelho 

de Vila Nova de Famalicão é, “a se-

guir a Braga, o que tem maior peso 

na carteira” do Banco, “com 20% em 

valor dos imóveis neste distrito”. 

Trata-se, referiu, de “um conce-

lho com um número considerável de 

ativos neste distrito e com uma gran-

de quantidade de terrenos à venda, 

além da componente de habitação e 

algumas unidades industriais”.

Desengane-se porém quem pense 

que o setor têxtil é o único que tem 

vindo a registar uma melhoria de ati-

vidade. “Famalicão tem outras áreas 

de mercado, como a indústria das 

carnes, com empresas líderes a nível 

Indústria regista aumento 
da procura em Famalicão
Vila Nova de Famalicão sente a retoma da procura por espaços industriais. Têxtil ainda domina, 
mas outros setores, como metalomecânica ou carnes, ganham peso no concelho

Habitação com elevada 

procura

Não será assim de surpreender que 

Famalicão registe “muita procura 

de imóveis de habitação, com um 

tempo médio de venda nas fregue-

sias da cidade inferior a 30 dias. É 

também um concelho onde existe 

alguma procura para lojas”, con-

cluiu Nuno Marçal.

No que concerne ao segmento de 

imóveis comerciais, Pedro Fernan-

des nota que se trata de um sector 

que “funciona sobretudo no centro 

da cidade e localizações prime”. Pa-

ra aquele operador, “nas principais 

artérias os preços mantêm-se e veri-

fi ca-se procura” por estes espaços. 

Mas, acrescenta, “não se adivinha 

uma retoma nesta área, até porque 

estamos muito perto de centros co-

merciais fortes, pelo que o comércio 

tradicionais fi ca a perder”.

Segmento industrial e moradias 
em destaque  

A terceira edição de 2015 
da campanha Mês das 
Oportunidades do 
Millennium bcp destaca o 
concelho de Vila Nova de 
Famalicão, com uma carteira 
que engloba “sensivelmente 40 
imóveis, com um valor médio 
de 84 mil euros”, afirmou Nuno 
Marçal. 
E se, em valor, a maioria 
dos imóveis presentes são 
residenciais, “especificamente 
moradias de média dimensão”, 
“adicionalmente existem quatro 
unidades industriais, quatro 
comércios, dois escritórios e 

mais de 20 terrenos”, adiantou.
As expetativas para esta 
campanha são amplamente 
positivas, esperando o Banco 
“conseguir comercializar 
mais de 50% dos imóveis de 
habitação disponíveis para 
venda, sendo essa percentagem 
ligeiramente inferior quando 
nos referimos a imóveis não 
residenciais”, concluiu.

nacional, no setor automóvel, que 

tem vindo a alargar a sua atividade 

e regista até a criação de um novo 

posto logístico, ou empresas do se-

tor metalúrgico e metalomecânica”, 

afi rmou Pedro Fernandes.

Na mesma linha, Nuno Marçal 

afi ança que Famalicão é “um con-

celho tradicionalmente empreen-

dedor, com capacidade de atrair 

e manter jovens, atento aos polos 

universitários existentes, bem co-

mo algumas empresas de renome 

e fortes no setor que continuam a 

laborar intensamente”. 

A procura de imóveis existe maio-

ritariamente para “a faixa etária 

dos 20-35 anos”, dos quais a gran-

de maioria são “trabalhadores por 

contra de outrem, cuja aquisição 

depende muito do crédito habita-

ção para valores superiores a 95% 

do valor de venda”, estimou.
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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.

MORADIA T4
Ref.ª: 61343
Preço: € 432.000
Concelho: Vila Nova de Famalicão
Freguesia: Fradelos
Área: 445 m2
Ano: 2008
CE: G

Corporate - industrial

Preços dos espaços industriais estabilizam em Braga
No distrito de Braga, os preços dos espaços industriais estabilizaram no 1º 
trimestre de 2015 face ao trimestre anterior. No entanto, face ao período 
homólogo em 2014, verificou-se uma quebra de 2,5% do Índice de Preços 
Corporate apurado para este sector.
O Índice de Preços Corporate apurado para o segmento industrial de 
Portugal Continental registou, no 1º trimestre de 2015, uma perda de 1,3% 
face ao trimestre anterior. Comparando com o mesmo período em 2014, 
observou-se uma quebra de 1,9%.

Índice de Preços Corporate - Indústria
Portugal Continental

1.º T 2006 1.º T 2015
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Índice de Preços Corporate - Indústria
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Fontes usadas nesta edição: Ci/Escritorios.com.pt
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Esposende
Barcelos
V. N. Famalicão
Braga
Vila Verde
Amares
Terras de Bouro

Póvoa de Lanhoso
Vieira do Minho
Guimarães
Fafe
Celorico de Basto
Cabeceira de Basto
Vizela

A

C
D

E

F

G

H
I

J

B

K

M
N

L

MORADIA T4
Ref.ª: 25145
Preço: € 592.000
Concelho: Vila Nova de Famalicão
Freguesia: Requião
Área: 583 m2
Ano:1989
CE: E

MORADIA T4
Ref.ª: 55375
Preço: € 198.000
Concelho: Vila Nova de Famalicão
Freguesia: Fradelos
Área: 256 m2
Ano: 1998
CE: D

Valores 
de campanha válidos 
até 31 de agosto 
de 2015*

INSTALAÇÃO INDUSTRIAL 
Ref.ª: 41125
Preço: € 420.000
Concelho: Vila Nova de Famalicão
Freguesia: Brufe
Área: 2.430 m2
Ano: 1985
CE: G

 *10% de desconto sobre o preço de catálogo para imóveis não residenciais e 5% de desconto 
nos imóveis residenciais escriturados até 30 setembro de 2015.
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Nos últimos anos, a ANFAJE – As-

sociação Nacional dos Fabricantes 

de Janelas Efi cientes - tem alertado 

com grande preocupação para a 

continuada degradação da maioria 

dos edifícios portugueses e para a 

necessidade urgente da execução 

de políticas, de programas e de me-

didas que tenham como objetivo a 

reabilitação urbana com enfoque na 

melhoria do conforto e da efi ciência 

energética. 

A indicação destas duas linhas 

orientadoras para a reabilitação ur-

bana, são igualmente apontadas pe-

la própria União Europeia aos seus 

Estados-Membros, privilegiando-os 

em termos dos apoios fi nanceiros 

disponibilizados, os quais podem 

agora chegar através do programa 

Portugal 2020. 

A reabilitação urbana tem vindo a 

ser apresentada, ano após ano, nos 

diversos programas eleitorais, co-

mo prioridade para o crescimento 

da economia nacional e como uma 

oportunidade para regenerar os 

edifícios portugueses. No entanto, 

a sua concretização tem colidido 

com as difi culdades que todos co-

nhecemos e com a falta de capacida-

de de mobilizar todos os atores das 

diversas fi leiras da economia que 

podem participar neste esforço na-

cional: a fi leira da construção, dos 

materiais de construção e do setor 

imobiliário. 

Dinâmica imediata 
de crescimento
Esta enorme fi leira de empresas 

será determinante e a única que 

pode criar uma dinâmica imediata 

de crescimento da economia portu-

guesa, benefi ciando todas as outras 

importantes fi leiras da economia 

portuguesa, com destaque para a 

do turismo. 

A construção do futuro de Portu-

gal passa necessariamente por enca-

rar a reabilitação urbana como um 

vetor imprescindível para a regene-

ração e desenvolvimento sustentá-

vel das cidades e para a melhoria das 

condições de vida das populações. 

Tendo em conta a necessidade 

de reabilitar o parque habitacional 

existente, a substituição de janelas 

antigas ( janelas sem corte térmico 

e com vidro simples) por janelas efi -

cientes (caixilhos de alumínio com 

Mais eficiência energética 
dos edifícios portugueses passa 
pela instalação de janelas eficientes
Anfaje sustenta que a reabilitação urbana é um vetor imprescindível para a regeneração 
e desenvolvimento sustentável das cidades, e as janelas parte dessa tendência 

DR

A substituição das janelas antigas por novas janelas eficientes valoriza os edifícios 

corte térmico, madeira ou PVC com 

vidro duplo isolante) desempenha 

um papel decisivo para a melhoria 

do isolamento térmico e acústico e 

consequente aumento da efi ciência 

energética. 

A substituição das janelas antigas 

por novas janelas efi cientes valoriza 

os edifícios em termos de conforto e 

contribuem para uma poupança aci-

ma de 40% no consumo energético 

(quer no Inverno quer no Verão). 

A melhoria da envolvente dos 

edifícios deve, assim, passar obri-

gatoriamente pela obra mais fácil e 

rápida de executar: a substituição 

das janelas antigas por novas janelas 

efi cientes.

Etiqueta Energética de Janelas

Para ajudar na escolha das jane-

las efi cientes, a ANFAJE e a ADENE 

– Agência para a Energia, com o su-

porte técnico do ITECONS Coimbra, 

desenvolveram a Etiqueta Energéti-

ca de Janelas, abrangida no âmbito 

do SEEP (www.seep.pt). 

A existência de janelas com Eti-

queta Energética permite aos clien-

tes particulares comparar as caracte-

rísticas técnicas das várias soluções 

existentes no mercado português, 

sobretudo ao nível da contribuição 

de cada janela para reduzir os con-

sumos energéticos da sua casa.

Com a instalação de janelas efi -

cientes com Etiqueta Energética, 

além do aumento da efi ciência ener-

gética da habitação e/ou do edifício, 

existe uma clara valorização patri-

monial do imóvel, podendo este 

aumentar a Classe Energética no 

respetivo certifi cado. 

Poupança energética 
superior a 40% 
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No Livro Verde sobre a Energia, a 

Comunidade Europeia defi ne o con-

ceito e “efi ciência energética” como 

“fazer mais com menos” conside-

rando todas as políticas e todas as 

iniciativas dirigidas à utilização mais 

racional da energia. 

Observando o custo atual – não só 

desde o ponto de vista estritamente 

económico – da energia, este virtu-

oso comportamento transforma a 

poupança em ganho, fazendo refe-

rência a um cenário mais amplo da 

sustentabilidade ambiental.

No campo da construção, seguin-

do este pressuposto, o tema das ja-

nelas é fundamental, pela simples 

razão que o correto isolamento 

térmico de um edifício contribui de 

um modo decisivo para a redução 

Finstral com o máximo isolamento 
térmico - um investimento conveniente 
Aquecer um ambiente com janelas de vidro simples ou duplo exige um consumo 
de energia três vezes superior quando comparado com janelas Finstral

da dispersão de energia. Os efeitos 

de um bom isolamento térmico são: 

redução dos custos com os sistemas 

de aquecimento no inverno e a efi -

caz proteção solar no verão.

Fin Project
No campo das janelas efi cientes, a 

Finstral apresenta “sistemas de ja-

nelas altamente efi cientes quer em 

PVC, quer em alumínio”. Aquele res-

ponsável faz referência à série em 

PVC TOP 90 de Finstral equipada 

com vidro triplo e com coefi ciente 

de isolamento térmico da janela Uw 

= 0,79 W/ m2K, ou a série inovadora 

em alumínio Fin Project, equipada 

com vidro triplo e com coefi ciente 

de isolamento térmico da janela Uw 

= 0,78 W/ m2K. 

Sistema Fin Project combina isolamento térmico
com a elegância das linhas retas 

Também o sistema Lignatec, que 

combina a madeira interior com o 

PVC pelo exterior, permite “conviver 

com a nobreza da madeira dentro de 

casa e ao mesmo tempo usufruir de 

uma janela altamente isolante e re-

sistente em PVC pelo exterior”.

Vicent Bosch destaca ainda o sis-

tema Fin Project, que combina o 

excelente isolamento térmico com 

a elegância das linhas retas própria 

de uma arquitetura moderna. Dis-

ponível em varias versões e com di-

ferentes folhas como a folha classic 

line, nova line ou twin line, com a 

opção de ferragem oculta e versão 

de segurança.

* Livro Verde da Comissão, 22 de 
Junho de 2005, “A efi cácia energética 
ou como fazer mais com menos” 

PUBLICIDADE

Janela de aspecto moderno mediante perfil de folha oculto com mais superfície de vidro e muita 
entrada de luz

Novo acabamento branco com superfície satinada

Profundidade construtiva de 90 mm com 6 câmaras de
isolamento térmico com excelente valor de aro Uf 0,92 W/m2K

Sistema de junta central com grande hermeticidade ao ar e á chuva batida e ferragens pro-
tegidas

Janela com excelente valor de isolamento térmico 0,78 W/m2K com vidro triplo de 40 mm de série 
Ug 0,6 W/m2K

O revestimento exterior do aro em alumínio com ampla disponibilidade de cores e superficies

Uw 0,78
W/m²K

Top 90 Nova-line 
KAB PVC-Alumínio

FINSTRAL Portugal · T 918 942008 · finstralportugal@finstral.com · www.finstral.com

A QUALIDADE AO SERVIÇO DAS MAIS ELEVADAS EXIGÊNCIAS.
Sistema de caixilharia Top 90

A simbiose perfeita entre o isolamento térmico, a inovação tecnológica e o design: O sistema de caixilharia Top 90 combina 
o excelente design com a inovação tecnológica. As grandes superfícies de vidro e os aros de reduzida expressão destacam a 
elegância natural do caixilho, enquanto que as soluções mais detalhadas de elevada eficiência energética conseguem alcançar 
excelentes valores térmicos.

NOVO

Top 90 Nova-line KAB PVC-Alumínio
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A redução dos consumos e melhoria 

da efi ciência energética estão entre 

os principais resultados propiciados 

pelo Fixscreen, sistema para prote-

ção e controlo solar exterior desen-

volvido pela Represtor. Este combina 

telas de sombreamento altamente 

resistentes, capazes de proteger as 

habitações de eventos como o so-

breaquecimento e encandeamen-

to, tornando o espaço interior mais 

confortável.

Esta solução contribui para a 

gestão efi ciente da intensidade de 

luz e para a redução do consumo 

energético, garantindo a circulação 

de ar natural e preservando a visi-

bilidade para o exterior. Aplicado 

no exterior do edifício, impede o 

contacto direto dos raios solares 

com a superfície de vidro da jane-

la, o que reduz signifi cativamente 

Represtor lança solução pioneira 
para proteção e controlo solar
Gestão da intensidade de luz e resistência a ventos até 130 km/h são características 
que compõem a solução Fixscreen

DR
o encandeamento e os reflexos.

O Fixscreen evidencia-se no mer-

cado como uma solução singular, 

pois utiliza fechos “zip” aplicados 

nas extremidades laterais da tela, 

que a mantêm devidamente segura 

e esticada nas guias laterais, qual-

quer seja a sua posição, completa-

mente lisa e sem rugas. A régua base 

encontra-se igualmente estável. 

No interior da mesma foi inserida 

uma barra redonda em aço galvani-

zado, revestida por espuma PE (pa-

ra prevenir o contacto com o alumí-

nio). Possui ainda um perfi l vedante 

em plástico, que garante uma união 

perfeita com o peitoril/soleira.

O peso do mecanismo é suportado 

pelas tampas de alumínio que en-

caixam nas guias laterais para um 

encerramento hermético. As guias 

laterais e de acoplamento são conce-

bidas em alumínio extrudido. 

Resistente a ventos 
até 130 km/h
Uma vez que a tela está devidamen-

te tensionada e segura nas guias la-

terais, torna-se mais estável e resis-

tente ao vento e à chuva e, quando 

completamente fechado, impede a 

entrada de insetos no interior, pois 

possui um sistema de vedação per-

feito.

Fixscreen utiliza fechos “zip” aplicados 
nas extremidades laterais da tela

Testes rigorosos de qualidade cer-

tifi cam o Fixscreen como um produ-

to de elevado desempenho, capaz 

de resistir a ventos com intensidade 

até 130 km/h (as guias laterais estão 

equipadas com amortecedores de 

neopreno para compensar as rajadas 

de vento), e com garantia de cinco 

anos. 

De fácil instalação, pode ser apli-

cado de diversas formas no exterior 

e no interior: tipo embutido, à su-

perfície ou permitindo a recolha da 

régua base no interior da caixa. Os 

cabos elétricos podem ser ocultos 

no interior das guias laterais. 

De realçar que a caixa de recolha 

é concebida em alumínio extrudido, 

equipada com topos (igualmente em 

alumínio) que suportam o mecanis-

mo rolante e que encaixam no perfi l 

da caixa, permitindo o deslizamento 

e encaixe nas guias laterais. Com este 

sistema de encaixe, a caixa pode ser 

facilmente removida para manuten-

ção e afi nação do mecanismo.

A diversidade de opções torna o 

Fixscreen numa solução versátil, 

ajustável a qualquer janela ou por-

ta, permitindo o revestimento de su-

perfícies envidraçadas de grandes 

dimensões até 22 metros quadrados, 

integrando-se perfeitamente a nível 

arquitetónico.

Contributo para 
a arquitetura contemporânea
No mercado há quase 40 
anos, a Represtor tem vindo a 
desenvolver, ao longo do tempo, 
um trabalho contínuo, no sentido 
de melhorar os processos já 
implementados e na criação 
de novos procedimentos que 
permitam alcançar os padrões 
exigidos pelas normas europeias.

Com o Fixscreen, a empresa 
volta a comprovar, uma vez mais, 
a sua determinação na procura 
de soluções técnicas ajustadas 
ao mercado atual, continuando 
a apostar fortemente na 
eficiência, na sustentabilidade 
e contribuindo para uma melhor 
qualidade de vida.

O seu contributo para a 
arquitetura contemporânea é, 
aliás, uma realidade a diversos 
níveis: estético, conforto, 
segurança, redução acústica e 
eficiência térmica. Uma realidade 
que torna as suas soluções 

técnicas e inovadoras, como 
as mais adotadas em cada vez 
mais edifícios, contribuindo para 
uma maior sustentabilidade e 
qualidade de vida.

Do seu portfólio faz parte 
uma variedade de produtos 
práticos, funcionais e flexíveis. 
Desde o tradicional ao mais 
sofisticado, a Represtor oferece 
caixas de estores, lamelas 
de sombreamento, malhas 
metálicas, pérgolas, domótica, 
tecidos Sombroll, entre muitos 
outros produtos.



RUA CASTILHO, 36,  
LISBOA

RUA ARTILHARIA I, 33,  
LISBOA

RUA D. CARLOS MASCARENHAS, 46, 
LISBOA

RUA SANTA MARTA, 55,  
LISBOA 

RUA DUQUE DE LOULÉ, 39,  
LISBOA

RUA VISCONDE VALMOR, 19,  
LISBOA 

RUA GOMES FREIRE, 18
LISBOA

RUA ESTEFÂNIA, 14,  
LISBOA

LARGO ANDALUZ, 17,  
LISBOA

RUA ALEXANDRE HERCULANO 42/
CASTILHO 30, LISBOA

RUA SOCIEDADE FARMACÊUTICA, 36, 
LISBOA

LARGO DO INTENDENTE,  
LISBOA
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Propostas em envelope fechado c/ protocolo ou correio registado com aviso receção até 17/7/2015 para Av. 

defensores Chaves, 6-4 andar, 1049-063, Lisboa. Documentação/informações disponíveis: www.estamo.pt  

/ Telef.: +351 217 915 010 e 351 217 915 015 / elsa.horta@sagestamo.pt / patricia.bernardo@sagestamo.pt 

A leitura deste anúncio não prescinde a consulta do nosso site relativo a estes imóveis. A empresa reserva o direito de não vender a propriedade caso 
as condições oferecidas não correspondam aos seus interesses. É da exclusiva responsabilidade dos concorrentes a recolha de dados que reputem 
necessários ou convenientes para a apresentação propostas designadamente a efetivação de todas as diligências e a obtenção de todas as infor-
mações junto entidades oficiais competentes sobre o imóvel não tendo a Estamo, S.A.  Nenhuma responsabilidade nesta matéria e não podendo ser 
invocada contra ela para nenhum efeito a eventual insuficiência ou falta de diligencias ou informações disponíveis.

EM VENDA
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Público Imobiliário - O que é um 

“pirata-das-janelas” e de que for-

ma estes contribuem para desvir-

tuar as regras do mercado?

JFG - Um “pirata-das-janelas” são 

aquelas empresas que não cum-

prem a legislação em vigor para a 

atividade de venda e instalação de 

janelas. Por outro lado, as empre-

sas que podemos denominar de 

“piratas-das-janelas” são aquelas 

que normalmente não fornecem a 

informação técnica adequada ou a 

falseiam, muitas das vezes de forma 

intencional ou porque não têm os 

conhecimentos técnicos e formação 

adequada para substituírem as ja-

nelas antigas por janelas efi cientes 

com a qualidade exigida. 

Este tipo de empresas promete 

“mundos e fundos” no que diz res-

peito a preços, a garantias e a prazos 

de entrega. Uma empresa na qual 

podemos denominar de “pirata-

das-janelas” trabalhando segundo 

má conduta e sendo, normalmente 

desleal e injusta para com os seus 

concorrentes, está a desvirtuar as 

regras do mercado e a afetar nega-

tivamente a confi ança dos consu-

midores.

Podemos afi rmar que estamos 

perante situações de “dumping” 

comercial?

Por norma, uma empresa “pirata-

das-janelas” não provoca “dumping” 

comercial porque o que está a ven-

der normalmente não corresponde 

às exigências técnicas legais. Além 

disso, este tipo de empresas está 

“condenada” pelo facto dos clientes 

estarem cada vez mais conscientes e 

informados sobre as necessidades e 

exigências de isolamento térmico e 

acústico que as suas janelas devem 

possuir. 

Sempre que os clientes exigirem 

mais informação técnica sobre a 

solução de janelas que lhe estão a 

vender, estas empresas fi cam nor-

malmente sem resposta, baralhando 

o cliente com informação que não 

pode ser avalizada por nenhum or-

ganismo qualifi cado.

Apesar do preço das janelas ser 

muito importante, é cada vez mais 

importante que os clientes tenham 

em atenção que estão a comprar um 

serviço (a desmontagem das jane-

las antigas e a instalação de novas 

janelas efi cientes), pelo que a rela-

ANFAJE lança campanha 
para prevenir desregulação 
do mercado das janelas eficientes
“Piratas-das-janelas” desvirtuam concorrência e falseiam informação técnica, 
refere em entrevista João Ferreira Gomes, presidente da ANFAJE
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ser cada vez mais exigentes: devem 

requerer à empresa que lhes está 

a fornecer um orçamento toda a 

informação técnica da solução de 

janelas (dos caixilhos, dos vidros e 

das ferragens aplicadas) que lhe es-

tão a propor. 

Devem assegurar-se da credibili-

dade da empresa, solicitando que 

esta comprove que os seus instala-

dores são devidamente qualifi cados 

(a qualidade da instalação é um dos 

fatores mais importantes a ter em 

conta). Devem ainda atestar todos 

os preços relativos ao serviço e ao 

produto ( já que em trabalhos de 

renovação existem taxas de IVA di-

ferenciadas para as janelas e para o 

serviço de instalação). 

Sempre que os clientes compram 

janelas a empresas, às quais pode-

mos denominar “pirata das janelas”, 

têm garantia dos produtos e do seu 

trabalho até ao fi nal da rua… Ou 

seja, não têm quaisquer garantias 

de ter as janelas adequadas, de ter 

ANFAJE aconselha a “adquirir sempre janelas com Etiqueta Energética”, 
afirmou João Ferreira Gomes, presidente da associação

a instalação adequada e de ter as-

sistência após-venda ao longo do 

tempo...

De que forma podem os clien-

tes precaverem-se contra este 

tipo de actuação?

Os clientes podem consultar o 

desdobrável da nova campanha da 

ANFAJE, no qual encontram infor-

mação para evitar adquirirem solu-

ções de janelas que não cumpram 

as exigências legais em vigor (Mar-

cação CE e outras). 

Além disso, os clientes devem ten-

tar reunir o máximo de informação 

possível sobre as janelas efi cientes 

e a sua instalação, em especial nos 

sites das associações do setor, para 

que não sejam enganados por um 

“pirata das janelas” que facilmente 

pode confundi-lo com termos téc-

nicos. 

Por último, é aconselhável ad-

quirir sempre janelas com Etique-

ta Energética já que, neste caso, a 

empresa tem de fornecer informa-

ção detalhada sobre as caraterísticas 

técnicas das janelas e estas fi cam re-

gistadas no site www.seep.pt. 

Concorrência leal

Existem meios e entidades a 

quem recorrer nestes casos? 

Sim, existem meios para reclamar 

e entidades às quais os clientes po-

dem e devem recorrer no caso da 

empresa que prestou o serviço não 

corrija os motivos da reclamação. 

Como proceder em caso de neces-

sidade de reclamação e quais os 

contactos úteis podem ser consul-

tados no desdobrável da campanha 

“Consegue reconhecer um pirata?” 

redigido pela ANFAJE.

Que resultados a ANFAJE es-

pera obter com esta campanha 

nacional? 

A ANFAJE espera conseguir aler-

tar, informar e esclarecer os poten-

ciais clientes que pretendem melho-

rar o conforto térmico e acústico das 

suas casas através da substituição 

das janelas antigas por novas jane-

las efi cientes. Além disso, a ANFAJE 

espera contribuir para a existência 

de uma concorrência leal entre as 

empresas do setor e que este seja 

reconhecido pela qualidade das suas 

empresas e pelo profi ssionalismo 

dos seus colaboradores.

Informar público 
e credibilizar setor

Desde a sua fundação em 2010, 
a ANFAJE tem como objetivos “o 
desenvolvimento do mercado 
das janelas eficientes, a 
divulgação das vantagens das 
janelas eficientes e a promoção 
da qualidade e inovação do setor 
das janelas”, refere João Ferreira 
Gomes. 

Neste sentido, “o papel da 
associação é o de informar e 
alertar junto dos potenciais 
clientes para a existência de 
empresas que estão no mercado 
português com a credibilidade 
dos seus produtos e dos seus 
profissionais qualificados”, 
concluiu. 

ção qualidade/preço deve ser muito 

bem avaliada, bem como assegura-

rem-se que a empresa tem serviço 

após-venda. 

Atestar credibilidade 
das empresas

Quais são as principais con-

sequências para os clientes da 

atuação desregulada destes “pi-

ratas”?

A principal e grave consequência 

para os clientes é a substituição das 

janelas antigas por janelas “não efi -

cientes”, pensando que estão a op-

tar por soluções que lhes garantem 

melhorar o isolamento térmico e 

acústico da sua casa. 

Por este motivo, os clientes devem 





Numa iniciativa rara mas muito significativa, o Instituto Regulador da Construção Civil 
e Obras Públicas de Angola (IRCCOP), representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º Luis 
Filipe ; o Instituto da Construção e do Imobiliário de Portugal (INCI), representada pelo 
seu Presidente Dr. Fernando Oliveira Silva, a Associação dos Industriais da Construção 
Civil e Obras Públicas de Portugal (AICCOPN) representada pelo seu Presidente Engº 
Manuel Reis Campos e a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobi-
liária de  Portugal (APEMIP), representada pelo seu Presidente Dr. Luís Carvalho Lima, 
assinaram, no Porto, no primeiro dia do mês de Julho do corrente ano, um protocolo 
de parceria para a cooperação e partilha privilegiada de informação, com o apadrinha-
mento da CIMLOP – Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Oficial  
Portuguesa. 
 
Na cerimónia da assinatura deste protocolo, que decorreu na sede da AICCOPN e con-
tou com intervenções de todos os representantes das instituições signatárias, o Dr. 
Fernando Oliveira Silva, presidente do INCI, sublinhou a existência de outros protocolos 
entre o INCI e as três outras instituições para ilustrar a vocação do próprio Instituto, 
neste sector intérprete da posição do Estado Português, como órgão que exerce a regu-
lação em crescente sintonia com os demais parceiros.
 
Privilegiar parcerias é, como foi sublinhado, pelo Presidente da APEMIP, Luís Lima 
“optar pela importante sintonia entre o Estado e a Sociedade Civil, que se revelam em 

CONSOLIDANDO PARCERIAS
IRCCOP (Angola), INCI, AICCOPN e APEMIP (Portugal)  
aprofundam cooperação mútua
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momentos como este”. Também o Presidente da IRCCOP, Luís Filipe, destacou a impor-
tância de desenvolver um trabalho conjunto entre Angola e Portugal, acentuando o 
papel da CIMLOP na criação de espaços de cooperação como o que ali se proporcionou. 
 
O protocolo agora assinado privilegia a cooperação e a partilha de informação dos 
sectores da Mediação Imobiliária e da Construção, promovendo simultaneamente a 
aproximação entre os sectores do imobiliário e da construção nos mercados português 
e angolano. Luís Lima, que é também presidente da Comissão Estratégica do Salão 
Imobiliário de Lisboa (SIL) e da Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua 
Oficial Portuguesa (CIMLOP) tornou público o convite que endereçou ao Director-Geral 
do Instituto Regulador da Construção Civil e Obras Públicas de Angola (IRCCOP), Eng.º 
Luis Filipe, para estar presente no SIL 2015, a realizar em Lisboa no próximo Outono.
 
O Eng.º Luís Filipe e o Eng.º Manuel Reis Campos confirmaram, nas suas intervenções, o 
empenho das instituições que representam - IRCCOP e AICCOPN, respetivamente - em 
aprofundar as parcerias reafirmadas no protocolo assinado no Porto.

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA DE PORTUGAL

1 - Protocolo de Cooperação promove parcerias e trocas de informação entre os dois países,  
entre o sector público e privado. 
2 - Assinatura de Protocolo de Cooperação entre IRCCOP, INCI, AICCOPN e APEMIP, apadrinhada  
pela CIMLOP;
3 - Dr. Fernando Silva, Presidente do INCI; Eng.º Luis Filipe, Diretor-geral do IRCCOP; Engº Reis Campos, 
Presidente da AICCOPN e Luís Lima, Presidente da APEMIP;
4 - Presidente da APEMIP e da CIMLOP, Luís Lima, destaca importância de parcerias entre os dois países;

Com o apoio da

CIMLOP


