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″Há alguma especulação imobiliária, mas é localizada″
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"Há alguma especulação
imobiliária, mas é
localizada"
19 DE OUTUBRO DE 2017 - 12:48

O presidente da Associação
dos Pro ssionais e
Empresas de Mediação
Imobiliária de Portugal
admite fenómenos
localizados de especulação,
em Lisboa, no Porto e no
Algarve.
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O setor imobiliário pode crescer
este ano, mais 20%. É a
con rmação de uma recuperação
depois da crise profunda, a crise
dos bancos e das dívidas
soberanas.
Com o Salão Imobiliário de Lisboa,
em curso, até dia 22, o presidente
da Associação dos Pro ssionais e
Empresas de Mediação Imobiliária
de Portugal (APEMIP), Luís Lima, diz
que o setor está em profundo
crescimento e sinal disso, é o
recorde de participações. São mais
de trezentas empresas, "com
promoções mas sem saldos".
Em entrevista à TSF, Luís Lima
esboça um sorriso, que contrasta
com os anos passados que
considera "terríveis".
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Adicionar um comentário...

Bento Carvalho
A "alguma especulação imobiliária,
que é localizada", é só nos sítios
todos que interessam mais para o
mercado imobiliário...
Portanto não temos nada com que
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