ARRENDAMENTO

"Procura deve ser mais
dirigida para o longo prazo"
acreditam que se os preços e as rendas das habitações se ajustarem, o mercado poderá
Teletrabalho pode levar as empresas a libertarem espaços para arrendamento habitacional.
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operadores de mercado tenham
uma opinião diferente", acrescentando que o arrendamento
em Lisboa tenderá a descer.
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Olhando para o mercado residencial, João Duque sublinha que
cidades
se a oferta nas grandes
baixar significativamente,
as pessoas vão preferir viver lá. "Acho
que vai haver oferta, pode não ser
já, mas vai verificar-se
porque
muitas empresas estão a redimensíonar a sua ocupação de espaço",
explicando que o teletrabalho fez
com que várias empresas tenham
muito espaço ocioso e, portanto,
"poderá haver espaços libertados
para o mercado de arrendamento
na habitação", frisa.
Ainda do lado da oferta, António
Nogueira Leite vê no horizonte dos
próximos meses uma evolução contrária, com execção de um segmento

alguém vai entrar num negócio
imobiliário com base em rendimentos criados essencialmente
pelas
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Por seu turno, António Nogueira
Leite, acredita que os efeitos serão
indiretos. "O que vamos ter no fim
das moratórias

c

necessariamente

de
situações
incumprimento.
Como é que isso depois se vai resol-

ver, depende das instituições e da
O ecosua política de recuperação".
nomista vê, por outro lado, uma ligação dircta entre o fim das moratórias e o incumprimento
de situações em que "a perspetiva de rendimento estável dos arrendatários se
modificou em função da evolução
da situação laborai ou de negócios",
conclui.
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