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CIDADÃO EUROPEU REFORMADO E RESIDENTE 

 

Sr. Presidente, Sr. Ministro, 

 

Gostaria de corresponder ao repto do senhor Ministro da Economia, quando solicitou ideias, 

propostas, e isso implica falar-se de Turismo. 

 

O Turismo é um dos sectores que considero cruciais para responder simultaneamente em 

várias frentes. Pode criar empregos, pode gerar bens transaccionáveis para exportação, pode 

atrair investimento estrangeiro. Além disso, o Turismo é o sector que, em Portugal, tem maior 

valor acrescentado nacional. 

 

O Turismo é uma “fábrica” que está neste momento montada, e é uma “fábrica” com 

qualidade, porque o nosso parque hoteleiro e turístico renovou-se bastante bem nos últimos 

anos. 

 

Agora, é uma “fábrica” que está utilizada a 40% da sua capacidade. Poderia colocar muitas 

questões, mas citarei apenas um problema que afecta uma parte do Turismo, que é a 

chamada”imobiliária turística”. 

 

Temos pela frente o desafio de transformar esse problema numa oportunidade e numa 

solução. 

 

Existem em Portugal 350.000 fogos que estão construídos e não estão vendidos. Significam e 

representam para as empresas que os construíram cerca de 50.000 milhões de Euros, em 

divida ao sector bancário. 

 

Em Portugal, existem apenas 150.000 proprietários estrangeiros, enquanto aqui ao lado, em 

Espanha, temos 2 milhões. Em França há 3 milhões. 

 

A questão que se coloca é: há na Europa do Norte - e estou a falar da Escandinávia, do Reino 

Unido, da Bélgica, da Holanda, da Alemanha-, 20 milhões de reformados que têm mais de 55 

anos de idade, que recebem uma média de € 55.000,00 por ano das suas pensões e 

rendimentos de aplicação em investimentos financeiros., mas que têm uma qualidade de vida 

mediana. 

 

Em Portugal, esses rendimentos, poderiam proporcionar-lhes não só um bom clima, um bom 

ambiente, mas sobretudo uma vida de qualidade superior. 

 

A questão que gostaria de colocar ao Senhor Ministro é a de saber qual a possibilidade de o 

Governo criar um Estatuto do Cidadão Europeu Reformado e Residente, ou seja, criar um 

plano de incentivos fiscais e de outra natureza, que pudesse atrair o investimento deste tipo de 

cidadãos europeus, para adquirirem as tais 350.000 que estão disponíveis no mercado para 

venda. 



Desta maneira, estaremos simultaneamente a escoar unidades que, se nada for feito, irão ser 

desvalorizadas permanentemente. 

 

É esta a questão que lhe queria colocar. 

 

 

Nota: link para o vídeo da intervenção e da resposta do Ministro 

 
http://videos.sapo.pt/gguZ12qzV2uwO9PqPJS3 

 

http://videos.sapo.pt/gguZ12qzV2uwO9PqPJS3

