IMOBILIÁRIO EM CRISE

| Tâmega sofre desemprego na construção
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O dinheiro proveniente destes impostos pesa cada vez mais nas contas das autarquias, a braços com reduções sucessivas das
transferências do orçamento de Estado.
"Estes impostos representam a receita
mais importante dos recursos próprios da
autarquia", sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Amarante, Armindo Abreu,
que relembra haver um desequilíbrio "muito
grande" entre os impostos aplicados a imóveis antigos e novos.
Neste município, e segundo dados fornecidos pela autarquia, as receitas arrecadadas através do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) durante 2010 resultaram
numa verba de 2.743.858,41 euros, uma ligeira subida registada contra o total de 2009
(2.562.739,19 euros) e uma descida relativa a
2008 (2.922.082,77 euros).

Receita do IMT caiu
um milhão em Amarante
Por seu lado, o IMT tem registado uma
queda bastante acentuada ao longo do mesmo período de tempo: a receita arrecadada
através deste imposto passou de 1.905.984,46
euros em 2008 para 1.079.660,46 euros em
2010, um situação que se repete noutros municípios da região.
Resta agora saber como é que vão ser
aplicadas as reformas neste setor propostas

no memorando do acordo de estabilização
financeira, assinado com a troika, e em que
medida afetam o orçamento dos municípios.
Em traços largos, prevê-se um aumento
"significativo" do IMI a partir de 2012, através
da atualização do valor patrimonial tributário
para montantes próximos do valor de mercado e a redução das isenções deste imposto
previsto na atual lei.
Entre as autarquias, cresce alguma preocupação sobre estas medidas, onde se acredita que as verbas adicionais previstas pelo
aumento das taxas poderão acabar nos cofres do Estado e não nos dos municípios.
"Ao princípio estava convencido que iria
haver um aumento do IMI cuja receita reverteria na totalidade para as câmaras mas pelo
que percebo agora o incremento poderá acabar nos cofres do Estado”, advertiu Armindo
Abreu.
As várias medidas propostas para o setor
visam principalmente desincentivar a compra de habitação própria face aos elevados
valores da dívida privada nacional.
As outras duas autarquias do Baixo Tâmega (Baião e Marco de Canaveses) não responderam em tempo útil à questão da diminuição de receitas solicitada pelo RM.

Arrendamento
substituirá aquisição
"Os bancos hoje dizem simplesmente
"nim" à maioria dos pedidos de crédito à habitação", adverte Vítor Costa, da imobiliária
Princesa do Tâmega.
“Cerca de noventa por cento das vendas
são feitas com recurso ao crédito da habitação. Desde que a crise se abateu na área financeira, deixaram de financiar o total do
valor da casa e quando financiam são com
taxas muito altas. A maioria dos compradores desiste", explicou o agente imobiliário.
A operar na região do Baixo Tâmega
há quase três décadas, a empresa, uma das
mais antigas na região, regista quebras superiores a 50 por cento "e mais" nas vendas de
imobiliário que, até recentemente, assentava
no crédito fácil.
"As pessoas continuam a sonhar em
comprar casa mas da maneira que está o
mercado só se deparam com desincentivos

atrás de desincentivos. E quem tem casa e
quer vender, não consegue", sublinhou.
Reduzir ao máximo nas despesas e
apostar na diversificação de produtos são
dois dos vetores pelos quais esta pequena
empresa familiar se orienta num mercado
onde opera "um número excessivo" de imobiliárias.
Ainda há "nichos" na área, em particular nos produtos para investidores e nas propriedades rústicas, que ainda movimentam
um pouco o mercado imobiliário local.
O arrendamento é outra vertente em

que o mercado pode vir a ter alguma vitalidade no futuro e que a Princesa do Tâmega
já explora, há alguns anos.
"Temos atualmente 300 clientes de arrendamento em carteira, não porque fomos
à procura do mercado mas porque veio ter
connosco ao longo dos anos. Contudo, para
se considerar este como um produto viável, há que mudar de novo as regras, porque existe um desequilíbrio entre os deveres
e direitos de inquilino e senhorio que beneficia, em particular, o inquilino incumpridor",
concluiu Vítor Costa.

O ISCE preocupa-se com o teu futuro.
Dá-te a oportunidade de ingressares na tua Licenciatura com,
provavelmente, a Propina mais baixa do Ensino Superior Privado.
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O impacto da crise no imobiliário na
região do Baixo Tâmega traduz-se no fecho de dezenas e dezenas de empresas
ligadas ao ramo da construção (que arrastou a perda de milhares de postos de
trabalho), em particular no Marco de Canaveses, onde a Associação Empresarial
do concelho estima que cerca de 70 por
cento das empresas locais desapareceram nos últimos três anos.
A nível das autarquias, uma consulta
aos dados de orçamento publicados desde 2008 apontam para uma estabilização nas verbas arrecadadas através do
Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)
mas a reduções significativas do Imposto Municipal Sobre Transações Onerosas
(IMT), fruto da ausência de novas construções e respetivas escrituras.
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Animação Sócio-Cultural
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e Motor)
Gestão e Administração Escolar
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