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I. RESUMO EXECUTIVO 

A Associação Portuguesa do Turismo Residencial e Resorts 

(APR) representa o setor do desenvolvimento, promoção e 

exploração de empreendimentos turísticos dirigidos ao 

segmento de Resorts integrados, incluindo o Turismo 

Residencial, que abrange uma oferta diferenciada de serviços 

turísticos.  

Compreendemos e estamos solidários com o Governo 

relativamente à necessidade de promover iniciativas visando 

a resolução da crise habitacional que se vive nos polos 

urbanos.  

Embora a nossa oferta turística se concentre fora das cidades, 

em regiões que, entendemos, não são afetadas por este 

problema, algumas das medidas propostas, nomeadamente as 

relacionadas com as Autorizações de Residência para 

atividades de Investimento (ARI), caso sejam implementadas, 

terão graves impactos negativos na nossa atividade, 

injustamente prejudicando e sem fundamento a indústria do 

Turismo, assim como a credibilidade de Portugal perante 

milhares de investidores internacionais. 

Assim, neste documento damos nota de que: 

• a nossa oferta nos empreendimentos turísticos não está 

relacionada, nem afeta ou diminui a oferta de imóveis 

destinados a habitação; 
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• com o anúncio destas últimas medidas, a credibilidade 

de Portugal, como polo de captação de investimento 

estrangeiro junto dos investidores internacionais, corre 

risco de destruição; 

• o impacto da nossa atividade na captação de 

investimento é material e expressivo para o nosso País; 

• não se devem generalizar os problemas que se verificam 

nos centros urbanos a todo o País e extrapolar para todo 

o território nacional uma realidade que é própria das 

áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto; 

• as nossas principais preocupações perante a proposta de 

lei nº 64/XXIII/2023. 

Em seguida, propomos um conjunto de 6 medidas alternativas 

ou complementares que, entendemos, podem contribuir para 

apoiar o Governo na resolução dos problemas da habitação 

dos portugueses sem, no entanto, retirar às restantes regiões 

do País, em particular às regiões mais turísticas, o 

investimento em produto turístico ou outro de que dependem 

para o seu desenvolvimento e convergência: 

1. Reservar um período de reflexão e de estudo sobre o 

impacto das últimas alterações ao programa ARI que 

entraram em vigor a 1 de janeiro de 2022 e sobre 

possíveis medidas transitórias que ainda devem ser 

testadas antes da decisão de eliminação total do mesmo, 

de pelo menos 6 meses, seguido de igual período de 
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vacatio legis para a implementação das novas medidas, 

como as que propomos abaixo. 

2. Rever o montante de investimento mínimo para a 

transferência de capitais para atribuição de uma ARI. 

3. Criar uma contribuição especial aplicável à aquisição de 

imobiliário não residencial que financie a construção 

pública de habitação social e acessível. 

4. Criar variante ARI especificamente dirigida à aquisição e 

construção para arrendamento acessível de habitações. 

5. Tornar aplicável, para efeitos de ARI, unidades de 

participação em fundos para arrendamento 

habitacional, não obrigatoriamente “acessível”, como 

forma de responder também a esse tipo de procura. 

6. Eliminar o termo Vistos Gold do léxico governamental e 

social, em favor de ARI ou outro que não seja 

percecionado negativamente pelo público. 

Ao contrário de algumas ideias comuns sobre a aplicação 

prática do programa das Autorizações de Residência para 

atividades de Investimento (ARI), que têm vindo a ser 

erradamente transmitidas, apresentamos alguns factos 

demonstrativos de que este programa de investimento 

estrangeiro em Portugal: 

• não é a base de uma alegada especulação imobiliária 
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• não é utilizado como ferramenta de branqueamento de 

capitais 

• não prejudica a oferta do parque habitacional em 

desfavor dos cidadãos nacionais. 

Ilustrativos do impacto negativo do anúncio da eliminação e 

da eventual concretização do fim das Autorizações de 

Residência em unidades turísticas são os seguintes dados: 

• Suspensão imediata de investimentos de mais de 600 

milhões de euros e, consequentemente, da criação de 

mais de 1.000 postos de trabalho, que alguns dos nossos 

associados tinham previstos para os próximos 2 anos. 

• Perda do contributo de cada novo investidor estrangeiro 

na economia portuguesa, que ao fim de 5 anos, é de 

cerca de 6 vezes o valor do seu investimento inicial.  

• Em 2022, ano em que já era impossível investir em ARI 

para habitação nos centros urbanos, foram captados 534 

milhões de euros de investimento, ou seja, um potencial 

de mais de 3 mil milhões de euros a cinco anos. Isto 

equivale a 1,3% do PIB nacional e a 18% do PRR (16,6 mil 

milhões de euros). 

Esclarecemos, ainda, que ao contrário do que se diz na opinião 

pública, as Autorizações de Residência para atividades de 

Investimento não atribuem automaticamente cidadania aos 

seus titulares e que, no que diz respeito às ARI, as 
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recomendações feitas pela Comissão Europeia já se 

encontram implementadas. 

Finalmente, colocamo-nos à disposição do Governo e das suas 

instituições para colaborar ativamente na reflexão e 

elaboração de um novo regime, aportando o conhecimento e 

a experiência direta do terreno. 
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II. POSIÇÃO DA APR RELATIVAMENTE À EXTINÇÃO ANUNCIADA DAS ARI 

Sem investimento Portugal não cresce, sem crescimento os 

portugueses não têm como viver melhor.  

O Turismo é um dos principais motores da economia, 

representando 10% do PIB e mais de 50% das exportações de 

serviços. Mas é o investimento no produto turístico e na sua 

permanente requalificação – além da atratividade geográfica, 

climática, social, cultural, gastronómica e de segurança que 

Portugal oferece – que torna o nosso turismo competitivo e 

fator de crescimento de toda a economia. Acontece que existe 

pouco capital privado português e que o Estado tem um nível 

de investimento no produto turístico residual.  

Portanto, resta-nos o investimento estrangeiro.  

Importa captá-lo, preservá-lo e desenvolvê-lo, ou perderemos 

o contributo da indústria que como nenhuma outra tem tirado 

o país das crises que ciclicamente enfrenta. 

Foi certamente com estes princípios que em 2012 foi criado o 

regime das Autorizações de Residência para atividades de 

Investimento (ARI) e que, através da captação de mais de 

cerca de 7 mil milhões de euros de investimento, tem tido um 

enorme contributo para a recuperação e crescimento da 

economia portuguesa. 
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É neste quadro que se situam os quatro pilares da nossa 

posição relativamente à extinção anunciada das Autorizações 

de Residência para atividades de Investimento (ARI): 

A. Unidades turísticas não são habitação. 

As unidades turísticas (designadamente estabelecimentos 

hoteleiros, aldeamentos turísticos e apartamentos 

turísticos) construídas, promovidas e exploradas pelo 

nosso setor não são habitação.  

Trata-se de uma oferta de imobiliário integrado num 

conjunto de serviços turísticos, destinado a uso 

temporário e de férias, tanto de portugueses como de 

estrangeiros.  

As famílias portuguesas não compram, nem arrendam, 

imóveis nos nossos resorts para viverem o seu quotidiano 

nem o podiam fazer ao abrigo da legislação e 

instrumentos de regulamentação administrativa e 

municipal.  

Na verdade, estas unidades têm o efeito positivo de 

reduzir a procura por casas temporárias que, sem esta 

oferta, forçaria ainda mais a escassez de habitações 

próprias permanentes, que seriam reconvertidas para 

esse propósito. 
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B. Está em causa a estabilidade legal e fiscal e a 

credibilidade do Governo como pessoa de bem. 

O atual regime das Autorizações de Residência para 

atividades de Investimento (ARI) entrou em vigor em 

janeiro de 2022, ou seja, há apenas 14 meses, com as 

alterações do D.L. N.º 14/2021 de 12/02. 

Excluiu todos os centros urbanos e de maior densidade 

populacional da possibilidade de obter ARI para aquisição 

de imóveis para fins residenciais. Por já não ser aplicável 

a estas áreas, não entendemos como a sua extinção pode 

contribuir para reduzir a pressão sobre o imobiliário 

habitacional urbano.  

O novo regime continuou, e bem, a permitir esse tipo de 

investimentos em unidades licenciadas como 

empreendimentos turísticos e, indiretamente, no produto 

turístico em geral.  

Iniciativas de investimento em habitação foram 

transferidas, e muitas novas surgiram para imobiliário 

turístico tendo sido criadas legítimas expetativas nos 

vários stakeholders que podem agora ser defraudadas. 

Esta situação está a prejudicar gravemente a imagem 

internacional do nosso país, associando-o a instabilidade 

legislativa e desrespeito pelos compromissos e 

expectativas criadas junto dos investidores, e 

empurrando-os para que procurem soluções similares 
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noutros países próximos, com elevadíssimos prejuízos 

para as empresas nacionais. 

A aparência de instabilidade fiscal e legal e de incoerência 

regulamentar, inclusivamente no que diz respeito a 

direitos adquiridos, afugenta investidores e descredibiliza 

o país, sendo sempre o caminho de a recuperar 

muitíssimo penoso, como sabemos. 

Um efeito direto do recente anúncio das medidas foi o 

adiamento imediato por parte de muitos promotores de 

investimentos previstos para 2023 e a suspensão dos 

processos de vários investidores estrangeiros relativos à 

aquisição de unidades turísticas em regiões cujo 

desenvolvimento está muito dependente desta atividade, 

chegando a questionarem-se “Porque é que o Governo de 

Portugal não está interessado no investimento 

estrangeiro?”.  

Exemplo notório do impacto negativo do anúncio destas 

medidas são os investimentos de mais de 600 milhões de 

euros e a criação de mais de 1.000 postos de trabalho, que 

alguns dos nossos associados tinham previstos para os 

próximos anos e que de imediato ficaram suspensos, 

correndo sério risco de não serem concretizados. 

C. O impacto económico do turismo residencial 

Realizamos periodicamente um estudo do impacto da 

aquisição de uma unidade turística de cada novo 
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residente estrangeiro na economia portuguesa. O 

próximo vai ocorrer no segundo trimestre deste ano.  

No mais recente, de 2021 com dados de 2019, concluímos 

que ao fim de 5 anos, o contributo de cada novo residente 

para a nossa economia é de cerca de 6 vezes o valor do 

seu investimento inicial.  

Com base nestes dados, em 2022, ano em que já era 

impossível investir em ARI para habitação nos centros 

urbanos, foram captados 534 milhões de euros de 

investimento, ou seja, um potencial de mais de 3 mil 

milhões de euros a cinco anos. Isto equivale a 1,3% do PIB 

nacional e a 18% do PRR (16,6 mil milhões de euros). 

Para além deste impacto direto na economia, existem 

ainda inúmeros efeitos indiretos, dando como exemplo, o 

capital que tem sido transformado em investimento na 

requalificação da oferta e dos serviços turísticos que 

promotores dos projetos turísticos têm feito ao longo dos 

anos e que têm contribuído para os consecutivos prémios 

e reconhecimento que a oferta turística do nosso país tem 

tido ao nível internacional. 

A estes factos, acresce que o perfil dos investidores tem 

vindo a alterar-se, com o aumento da captação de 

investidores com maior valor acrescentado para o nosso 

país, como é o caso dos investidores norte americanos 

que em 2022 tornaram-se líderes na atribuição de ARI, 

com 216 vistos atribuídos, i.e., 17% do total. Passaram de 



 
 

- 13 - 

75 em 2020 para 101 em 2021, para 216 em 2022, uma 

subida em flecha.  

D. O respeito pela heterogeneidade do país 

Portugal não é só Lisboa e Porto. As nossas regiões têm 

realidades e requisitos próprios. Ainda que as ARI 

pudessem contribuir para a falta de habitação em Lisboa 

e Porto (facto para o qual não encontramos evidências), 

porquê aplicar o mesmo princípio a todas as regiões por 

igual?  

Sabemos que regiões como a Madeira, o Oeste, o Alentejo 

e o Algarve, por exemplo, dependem fortemente do 

turismo e da captação de investimento no produto 

turístico. 

Inclusivamente governos regionais e autarquias deram 

evidências disto mesmo em declarações recentes, em que 

pugnaram pela manutenção nas suas regiões do 

programa ARI. Os stakeholders económicos secundam 

esta posição. 

Os operadores económicos, nomeadamente os 

investidores do programa ARI, não estão apenas a 

suportar a construção de empreendimentos turísticos 

apoiando assim esse sector da economia, estão a fazê-lo 

igualmente reabilitando edifícios que, de outro modo, 

continuaram a empobrecer os nossos centros urbanos e 

rurais.  
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Assim e, pelo contrário, o efeito catalisador destas 

reabilitações nas áreas circundantes, muitas vezes áreas 

esquecidas, ultrapassa muitíssimo a área do imóvel. As 

externalidades positivas abarcam comércio, serviços e 

potenciam, inclusive, a construção de edifícios 

residenciais também ali, que sem estas âncoras, 

dificilmente se fixariam naquelas áreas. 

E. Resumo 

Em resumo, a APR entende que a extinção completa das 

ARI seria uma medida com graves impactos económicos e 

de credibilidade do nosso país, desligada da realidade do 

país e das suas regiões, e extemporânea, surgindo apenas 

um ano após a última revisão e escassos três meses após 

ter sido reprovada, sem qualquer menção adicional 

proposta neste exato sentido, na Assembleia da 

República.  

Mais se diga que pior seria acabar súbita e totalmente 

com as ARI. Estaríamos a atingir de forma potencialmente 

irreparável no médio prazo sectores essenciais para 

Portugal que necessitam do investimento privado 

estrangeiro – turismo, energia, saúde, logística, entre 

outros – já que o Estado não tem capacidade para dar 

resposta, nem mesmo com o PRR. A nosso ver, esta 

decisão só contribuiria para o empobrecimento do País.  
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Adicionalmente, tendo em consideração o quão recentes 

são as últimas alterações ao regime, a esmagadora 

maioria dos investimentos que foram levados a cabo 

desde a sua entrada em vigor encontra-se ainda em fase 

de desenvolvimento e/ou construção. A introdução 

imediata das alterações agora anunciadas iria, 

certamente, inviabilizar ou pelo menos implicar uma 

elevada perda de receita em muitos desses projetos ainda 

em desenvolvimento, que foram idealizados tendo por 

base o atual quadro legislativo. 

O turismo residencial, imobiliário para uso temporário e 

férias, sairia grave e injustamente prejudicado com esta 

medida sem fundamento, já que não tem contribuído 

para a redução da habitação e alivia a procura por casas 

de habitação em regiões fora dos centros urbanos 

urbanas.  

Em conclusão, é preciso continuar a incentivar o 

investimento estrangeiro, melhorar os programas de 

investimento e não os eliminar. 
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III. VERSÃO PRELIMINAR DA PROPOSTA DE LEI 64/XXIII/2023  

No seguimento do anúncio das medidas “Mais Habitação”, no 

passado dia 03/03/2023 foi apresentada uma versão 

preliminar da proposta de lei a ser submetida à votação em 

sede parlamentar, para efeitos de discussão pública.  

Sem prejuízo da mesma ainda poder estar sujeita a alterações, 

impõe-se comentar as seguintes questões:  

A. Revogação total do programa ARI 

Em linha com o acima referido, com fundamento na 

escassez de habitação em Portugal, propõe-se a 

eliminação total do programa ARI, com a revogação da 

alínea d) do n.º 1 e os n.ºs 2 a 4 do artigo 3.º, o artigo 90.º-

A e a alínea r) do n.º 1 do artigo 122.º da Lei n.º 23/2007, 

de 4 de julho, na sua redação atual.   

De acordo com os números disponibilizados pelo Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras, não é possível aferir quantos 

ARI foram atribuídos com base em investimentos em 

imóveis habitacionais, dentro e fora dos centros urbanos, 

ou em imóveis para outros tipos de uso. Contudo, com a 

eliminação total do referido programa – que abrange todo 

o tipo de investimento, incluindo os de aquisição de 

imóveis para fins turísticos, serviços, comércio, logística e 

indústria, entre outros – não só não se estará a resolver o 

problema da habitação, como também se estará a 

prejudicar, em larga escala e sem qualquer fundamento, 
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todos os outros setores essenciais para Portugal, e que 

representam uma fonte de receita significativa para a 

nossa economia.  

B. Aplicação com efeitos imediatos e eficácia retroativa das 

alterações legislativas  

Nos termos da versão preliminar da proposta de lei que 

foi apresentada, verifica-se que é pretensão do Governo 

não só a aplicação imediata das alterações propostas, 

como ainda a retroatividade das mesmas, ao tornar 

inválidos os pedidos de concessão submetidos após o dia 

16 de fevereiro de 2023 – data em que estas medidas 

foram comunicadas pelos meios de comunicação social, 

no seguimento da reunião de Conselho de Ministros.  

Ora, no entendimento da APR, tal pretensão revela-se 

excessivamente gravosa e, certamente, inconstitucional.  

Com base nas últimas alterações de 2022 no programa 

ARI, os investidores estrangeiros e restantes stakeholders 

no mercado adaptaram os seus planos de negócio e 

investiram com base neste quadro legal, confiantes de 

que não sofreria mais alterações a breve trecho, 

principalmente tendo em consideração que novas 

restrições ao regime foram reprovadas em sede 

parlamentar, no âmbito da discussão do orçamento de 

Estado para 2023.  
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Por força das limitações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

14/2021 de 12/01, que entrou em vigor 01/01/2022, os 

investidores tiveram de reformular os seus planos de 

negócio e atuação de forma a redirecionar o seu 

investimento e mercado-alvo, investimentos esses que 

ainda se encontram em fase de desenvolvimento e/ou 

comercialização. Consequentemente, a existir uma nova 

alteração apenas 14 meses depois da entrada em vigor da 

última reformulação do programa, os investidores irão 

perder a totalidade ou grande parte dos investimentos 

realizados, na medida em que conceberam produtos e 

oferta turística especificamente destinados aos 

investidores do programa ARI com base na legítima 

expectativa criada pelo atual quadro legal.  

Foi, assim, criada na comunidade e nos investidores uma 

convicção de certeza e de segurança na tutela dos seus 

direitos e expectativas relativamente ao regime aplicável 

ao programa ARI, e que por imperativo constitucional 

merece a proteção do legislador, de modo a assegurar em 

pleno os princípios da igualdade, liberdade e segurança, 

que deverão pautar toda a atuação do Estado. 

Para além disso, o princípio do primado do Estado de 

Direito Democrático obriga a que o Estado atue 

assegurando um mínimo de certeza, previsibilidade e 

estabilidade das normas, de modo que as pessoas 

consigam determinar que os negócios em que intervêm 

terão continuidade.  
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Da mesma forma, o princípio da segurança jurídica e da 

tutela da confiança, ínsito no princípio do Estado de 

Direito Democrático, plasmado no artigo 2.º da 

Constituição, não se coaduna com a eliminação total e 

imediata do programa ARI, sem nenhuma disposição 

transitória que gradue temporalmente essa aplicação, e 

muito menos que tal eliminação tenha eficácia retroativa.  

A aprovação desta proposta de lei nos termos 

apresentados traduzir-se-á numa medida 

desproporcional e injustificada, da qual resultará um 

desequilíbrio entre o direito à habitação que 

alegadamente se pretende proteger com estas medidas e 

legítimos direitos de obtenção de autorização de 

residência de quem legitimamente atuou ao abrigo do 

atual quadro legal, e que assim inevitavelmente, ver-se-

ão gravemente lesados com as alterações propostas.  

Neste sentido, o princípio geral da não retroatividade da 

lei aliado ao primado do Estado de Direito Democrático, 

devem prevalecer sobre qualquer circunstância. Ainda 

que não haja dúvida que o direito à habitação é uma 

necessidade, a mesma não justifica a introdução de novas 

medidas que anulem os investimentos já feitos e em 

curso, incluindo os eventuais pedidos de ARI que sejam 

submetidos entre 17/02/2023 e a entrada em vigor da lei 

em discussão, uma vez que os referidos pedidos têm por 

base investimentos já realizados no passado. Em suma, 

para que o princípio da segurança jurídica esteja 
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assegurado em conformidade com as normas 

constitucionais e administrativas a que o Estado está 

obrigado na sua atuação e na iniciativa legislativa, será 

necessário que estejam asseguradas: (i) a razoabilidade 

das normas a introduzir, na medida em que as mesmas 

terão de ser adequadas às necessidades coletivas de 

todos os interessados; e (ii) a previsibilidade das mesmas, 

já que os principais afetados com estas alterações, 

sobretudo tendo em conta que a legislação já tinha sido 

alterada em 2022, organizaram e definiram a sua atuação 

contando com a estabilidade do regime.  

Ora, as medidas constantes da proposta de lei 

apresentada não reúnem, entre outras falhas, os 

requisitos de razoabilidade e de previsibilidade impostos 

pela lei fundamental, pelo que deverão ser alteradas 

conforme propostas que apresentamos no ponto IV infra.  

C. Aplicação imediata das limitações à renovação de ARI  

Por último, é referido nas normas transitórias da proposta 

de lei apresentada que a renovação das autorizações de 

residência concedidas ao abrigo das subalíneas iii) e iv) da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de 

julho dependem da comprovação por parte do investidor 

de que o imóvel está arrendado para fins habitacionais 

por um prazo mínimo de 5 anos ou que se destina a 

habitação própria e permanente do investidor ou de um 

seu descendente.  
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No nosso entendimento esta medida levanta, desde logo, 

dois problemas essenciais. Em primeiro lugar, os 

investimentos por via de ARI foram feitos com base no 

pressuposto legal de terem de ser mantidos durante um 

período mínimo de cinco anos, mediante renovações. 

Com estas alterações, os pressupostos exigidos pela lei 

em vigor no momento em que os investidores realizaram 

os respetivos investimentos estão a ser drasticamente 

modificados a meio do período temporal exigido pelo 

Estado para a obtenção da autorização de residência a 

que se candidataram. Poderá, assim, o Estado retirar o 

direito à obtenção da autorização de residência antes de 

se completar o período mínimo por ele exigido para esse 

efeito? 

Pelas razões já expostas acima, consideramos, mais uma 

vez, que a proposta em discussão pública configura uma 

manifesta quebra dos princípios constitucionalmente 

estabelecidos e demais regras que regulam a aplicação da 

lei no tempo, que constituem institutos basilares do nosso 

ordenamento jurídico.  

Em segundo lugar, ao não distinguir a aplicação desta 

limitação relativamente aos diferentes tipos de imóveis 

que são objeto de investimento para ARI, torna impossível 

aos investidores de imóveis destinados a fins não 

habitacionais (onde se enquadra, entre outros, o turismo 

residencial) beneficiar da exceção à limitação das 

renovações. Nestes casos, como sabemos, não é 
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legalmente viável o seu arrendamento ou utilização para 

habitação própria e permanente do investidor ou dos seus 

descendentes, sob pena de violação da lei.  

Desta forma, existe uma incongruência clara na proposta 

de lei relativamente às renovações das ARI concedidas 

nos termos aqui explicitados, que terá forçosamente que 

ser clarificada no texto final, no sentido da referida 

limitação não se aplicar a imóveis que não tenham uso 

habitacional, nem a outro tipo de investimento não 

imobiliário.  
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IV. PROPOSTA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS 

Como alternativa-complemento ao regime existente e como 

base para criação de novas modalidades de investimento 

estrangeiro, propomos ao Governo um conjunto de medidas 

que contribuem para continuar a resolver os problemas das 

habitações dos portugueses sem, no entanto, retirar às 

regiões turísticas o investimento em produto turístico de que 

dependem para o seu desenvolvimento e convergência. 

A. Reservar período de reflexão e vacatio legis 

Criar um período de reflexão, de pelo menos 6 (seis) 

meses, com o objetivo específico de se realizarem estudos 

de impacto independentes.  

Durante este período, continuaria a ser aplicado o regime 

atual para efeitos de ARI, ou seja, para apenas os 

investimentos fora dos centros urbanos ou em unidades 

turísticas para uso temporário. 

No fim desse período seriam então tomadas medidas 

fundamentadas e sólidas, sustentadas em factos claros e 

de impacto positivo duradouro na redução da escassez de 

habitação e no desenvolvimento turístico das nossas 

regiões. 

Para além disso, quaisquer que sejam os termos das 

alterações que se pretende introduzir, tal não poderá 

acontecer sem que seja precedido de um período 
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transitório adequado a proteger os interesses e 

expectativas juridicamente tuteláveis dos operadores e 

investidores afetados com as medidas.  

À semelhança do que foi o caso com as alterações do 

Decreto-Lei n.º 14/2021 de 12 de fevereiro, as alterações 

legislativas a introduzir, após o período de reflexão 

proposto, deverão sê-lo com um período alargado, nunca 

inferior a 6 (seis) meses, de vacatio legis, até à sua entrada 

em vigor, já que estas alterações terão um caráter 

necessariamente mais gravoso para os investidores, e 

ainda por razões relacionadas com a estabilidade e 

transição harmoniosa para o novo regime, que evite uma 

“corrida” desenfreada aos investimentos até à sua 

entrada em vigor. 

Deverão, ainda, ser incluídas no diploma a aprovar 

normas transitórias que permitam que os investimentos 

ainda em fase de desenvolvimento sejam concluídos, 

mitigando os prejuízos antecipados neste âmbito, bem 

como a introdução de mecanismos de reconversão e/ou 

transição dos investimentos em curso ou já concedidos 

para outras modalidades de ARI a prever na legislação a 

introduzir. 

Por fim, as normas relativas à limitação de renovações dos 

vistos já concedidos deverão aplicar-se apenas a novas 

candidaturas, na medida em que a sua aplicação a vistos 

já concedidos e em vigor atualmente configuraria uma 
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retroatividade das normas que não seria admissível face 

ao princípio constitucional da segurança jurídica. 

B. Rever montante mínimo para atribuição de ARI 

Rever o montante mínimo de transferência de capitais 

exigível para atribuição de ARI, após estudo das condições 

nos países nossos principais concorrentes como Estados 

Unidos (EB5), Espanha, Turquia, Grécia, entre outros, para 

que, com esse aumento, ainda sejamos competitivos no 

plano internacional. A este respeito, é de referir que já são 

notórios os casos em que os investidores que 

suspenderam os seus planos de investimento em Portugal 

por conta das alterações anunciadas ao programa ARI, 

redirecionaram a sua intenção de investimento para um 

destes programas, nomeadamente o americano.  

C. Criar contribuição especial 

Criar uma contribuição especial aplicável à aquisição de 

imobiliário não residencial por contrapartida de ARI que, 

por exemplo, consigne os respetivos rendimentos ao 

financiamento de programas de habitação acessível e 

social. 
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D. Criar ARI destinada à construção de imóveis para 

arrendamento acessível 

Criar uma variante das ARI especificamente dirigida à 

construção de habitações de renda acessível.  

O Estado atribuiria a autorização temporária de residência 

a quem investisse na aquisição e construção de novos 

conjuntos habitacionais para integrarem a reserva 

nacional de casas de arrendamento acessível, garantindo 

a aquisição do imóvel para esse fim em condições 

previamente acordadas.  

E. Tornar aplicável, para efeitos de ARI, unidades de 

participação em fundos para arrendamento habitacional 

Criar limitação às ARI para aquisição de unidades de 

participação em fundos que tenham por fim ativos 

imobiliários para habitação, sendo permitidas ARI só para 

fundos com 100% investimento em Portugal, sendo 60% 

para imóveis exclusivamente afetos ao arrendamento 

habitacional e 40% noutros ativos. 

Criar ARI na aquisição de participações sociais em 

sociedades em que 75% dos ativos seja para 

arrendamento habitacional ou arrendamento acessível. 

Manter os critérios atuais para ARI noutros tipos de 

fundos, por exemplo, para fins turísticos, energia, saúde e 

logística e outros. 
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F. Criar uma nova “marca” para os programas de 

investimento 

Eliminar o termo Vistos Gold do léxico governamental e 

social, em favor de ARI ou outro, por se ter tornado tóxico 

e por ter adquirido ao longo dos anos uma conotação 

pejorativa e negativa, ao ponto de dificultar sobremaneira 

qualquer debate racional sobre as suas virtudes e 

defeitos. 
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V. IDEIAS COMUNS E FACTOS SOBRE A APLICAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE 

RESIDÊNCIA PARA ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (ARI) 

A. Especulação imobiliária e subida de preços 

A atual crise imobiliária decorre de um desequilíbrio entre 

a oferta e a procura. O número médio anual de 

construção de novas habitações caiu acentuadamente 

após a crise de 2008, conforme é demonstrado pelo 

número médio anual de construções de novas habitações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1981-1990: 46.405 habitações 

• 1991-2000: 78.884 habitações 

• 2001-2010: 82.232 habitações (em 2002 foram 

construídos 129.651 fogos) 

• 2011-2020: 16.573 habitações 
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Apesar de nos últimos anos se ter verificado um muito 

ligeiro aumento do número de novas construções, não é 

suficiente para dar resposta à procura induzida por uma 

variedade de fatores desde o crédito barato, uma 

alteração estrutural da demografia nomeadamente com 

o aumento do número de agregados familiares, até ao 

aumento da imigração após a criação do novo visto para 

procurar emprego em Portugal. 

Este facto é facilmente demonstrado através da análise da 

taxa de absorção de novos imóveis, que foi inferior a 1 

entre 2009 e 2019, ou seja, o número de habitações 

produzidas tem sido inferior ao número de aquisições de 

novas habitações. 

 

Relativamente ao impacto das ARI, os dados são os 

seguintes: 

• Entre 2013 e janeiro de 2023, foram atribuídos 

10.668 ARI ao abrigo do programa de compra de 

ativos imobiliários. 
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• O investimento direto resultante da atribuição 

destas autorizações de residência, foi de 6,1 mil 

milhões de euros, acrescidos de cerca de 440 

milhões de euros em impostos (IMT e IS). 

• Assim, o total de investimento direto já representou 

o equivalente a cerca de 40% do valor do PRR. 

• Entre 2013 e setembro de 2022, foram vendidas 1,2 

milhões de casas em Portugal, ou seja, as vendas 

relacionadas com ARI representaram 0,86% das 

vendas totais.  

• Mesmo num cenário hipotético em que todos os 

vistos tivessem sido atribuídos a compras de ativos 

nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, o peso 

seria apenas de 1,77% face ao total de vendas 

nessas regiões. 

• Nos primeiros nove meses de 2022, o valor médio 

das habitações vendidas em Portugal foi de 189 mil 

euros (256 mil euros nos imóveis novos e 174 mil 

euros nos usados). O valor médio de investimento 

em imóveis por um investidor ARI foi de 516 mil 

euros, sendo assim facilmente comprovável que um 

investidor ARI não compete com a esmagadora 

maioria dos portugueses  
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A contribuir para a subida dos preços da habitação estão 

ainda outros fatores como: 

• a subida dos custos de construção superior a 30% 

nos últimos dois anos; 

• a demora, maior do que nunca, das câmaras 

municipais a emitirem licenças de construção e de 

utilização; 

• a carga fiscal pesada dos impostos na construção e 

aquisição de imóveis. 

Assim, como se demonstra, não são as ARI, pelo seu peso 

diminuto no mercado de habitação que provocam a 

subida dos preços, e muito menos as ARI em unidades 

turísticas, que nem sequer se constituem alternativa à 

habitação permanente dos cidadãos.  

Todas as atenções e energias devem estar principalmente 

concentradas na formulação de medidas que incentivem 

e agilizem a aquisição, financiamento e construção de 

mais imóveis para a habitação, bem como a sua afetação 

ao arrendamento habitacional. 

E também não são os estrangeiros que provocam a subida 

de preços. Os números do INE sobre compradores 

estrangeiros de imóveis em Portugal, entre 2019 e 2021, 

são os seguintes (incluem as ARI): 
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• As transações feitas por compradores com 

residência fiscal fora de Portugal, representaram 

5,8% do total das transações (3,6% com domicílio na 

União Europeia e 2,2% nos restantes países) 

• As regiões com maior peso de compradores 

estrangeiros, foram o Algarve com 42,4% seguido da 

Região Autónoma da Madeira com 5,3% e do Centro 

com 4,9%. 

• A Área Metropolitana de Lisboa registou um peso de 

4,1% e a do Porto apenas teve um peso de 2% 

• No Alentejo o peso dos compradores estrangeiros 

foi de 3,3%, igual ao da Região Autónoma dos Açores 

De notar que os portugueses que emigraram e que têm a 

sua residência fiscal fora de Portugal, estão incluídos 

nestes números. 

Assim, também com base nestes dados oficiais, afirmar 

que os estrangeiros são os principais culpados da 

“suposta” especulação imobiliária é mais uma vez uma 

pura especulação sem fundamento. 

B. Branqueamento de capitais 

As operações bancárias de aquisição de imóveis por não 

residentes, em processos de ARI, são as que têm maior 

controle e verificação por parte dos bancos intervenientes 

e do Banco de Portugal. 
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Recordamos que a aquisição de uma propriedade através 

do regime de ARI, obriga ao investidor a abertura de uma 

conta numa entidade bancária portuguesa e o pagamento 

dos valores através dessa conta. 

O processo de abertura bancária para estes investidores 

estrangeiros é extensíssimo, lento e cautelosamente 

escrutinado, tendo verificações de compliance a vários 

níveis, em vários momentos, como: abertura, validação 

transferência de fundos do país de origem e investimento 

em Portugal.  

Arriscamos a dizer que, conjugadas com as obrigações de 

compliance a que promotores, brokers e demais 

stakeholders no processo estão sujeitos ao abrigo da 

legislação relativa a branqueamento de capitais, será das 

transações mais sindicadas nessa sede. 

C. Recomendações da União Europeia 

Ao contrário do que se diz na opinião pública, as 

Autorizações de Residência para atividades de 

Investimento não atribuem automaticamente cidadania 

aos seus titulares.  

Relativamente às ARI, a Comissão Europeia, a 28 de março 

de 2022, apenas recomendou que os estados-membros: 

• Estabeleçam e conduzam verificações rigorosas dos 

outorgantes antes de emitir os vistos.  
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o Esta recomendação já está implementada em 

Portugal, sendo que os mecanismos de 

prevenção de branqueamento de capitais e 

financiamento do terrorismo poderão ser 

reforçados com a nova legislação a introduzir. 

• Recusem ou retirem imediatamente a renovação de 

autorizações de residência a cidadãos russos ou 

bielorussos sujeitos a sanções da UE.  

o Esta recomendação já está implementada em 

Portugal. 

• Suspendam a emissão de novas autorizações a 

todos os cidadãos russos ou bielorussos.  

o Neste aspeto, não foi emitida nenhuma 

regulamentação ou recomendação escrita 

e/ou oficial para a suspensão de novas 

autorizações a cidadãos russos ou bielorussos. 

O MNE anunciou na comunicação social que o 

faria e deu uma instrução verbal para o efeito 

ao SEF; porém até à data não existiu nenhuma 

orientação oficial para esta suspensão. 



 
 

- 35 - 

VI. PRÓXIMOS PASSOS 

Todos sabemos que a melhor solução para qualquer problema 

complexo passa pelo debate construtivo entre todas as partes 

afetadas, suportado por factos e a análise objetiva dos 

resultados e dos impactos, diretos e indiretos, das atuais 

regras e das alterações legislativas pretendidas. 

A Associação Portuguesa do Turismo Residencial e Resorts e 

os seus associados estão à disposição do Governo e das suas 

instituições para colaborarem ativamente no estudo, reflexão 

e elaboração de um novo regime de incentivos à captação de 

investimento estrangeiro no Turismo, aportando o nosso 

conhecimento, recursos e experiência direta do terreno. 

 

 

Pedro Fontainhas, Diretor Executivo 
Associação Portuguesa do Turismo Residencial e Resorts 
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