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Destaque
Promotores esperam luz verde da banca

Freguesia de Paranhos lidera

Mais habitação precisa-se mas a preços mais baixos

Mais de 90%
dos licenciamentos no Porto
são para reabilitação

Elisabete Soares

elisabetesoares@vidaeconomica.pt
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omprar uma casa nas cidades
de Lisboa e Porto, por preços
médios, é cada vez mais complicado. A oferta, tanto de habitação
nova, como usada, é escassa e os
preços das casas com qualidade são
muito altos. Numa pesquisa recente,
feita através de uma mediadora imobiliária, foi possível identificar seis
apartamentos de construção recente, entre T2 e T3, em venda, localizados em zonas de Ramalde, Cedofeita e Campanhã, com preços entre os
200 e os 250 mil euros. Construídos
entre 2013 e 2016, com áreas úteis
de 100 m2 a 130 m2, foi visível verificar que esta oferta rapidamente foi
escoada e muito depressa deixou de
constar da base de dados da referida
mediadora.
Verifica-se, assim, que a pouca
oferta de habitação, com qualidade e preços médios, que existe nas
cidades, especialmente resultante
da reabilitação de pequenos edifícios, é escoada rapidamente. Para
os profissionais esta procura deve-se também ao facto de ser agora
um pouco mais fácil para as famílias conseguir financiamentos para
apoiar a aquisição de casa.

Promotores
procuram estar mais
informados
Na opinião de Miguel Poisson, felizmente que os promotores imobiliários têm recorrido cada vez mais à ERA para
solicitar ajuda na identificação
do tipo de procura de imóveis
que existe a cada momento
e em cada zona para desenvolverem os seus projetos de
forma mais rigorosa e mais
adequada à procura existente
em termos de tipologia, acabamentos, preços praticados,
etc. “Temos colaborado com
alguns promotores no sentido
de fazer um trabalho conjunto
que vai desde a definição dos
requisitos da procura existente
no mercado em causa, passando pelas características que os
imóveis devem integrar até à
fase de venda desses imóveis.
Este trabalho conjunto entre
promotores e os canais distribuição como a ERA configura uma forma mais moderna e
profissional de estar no mercado imobiliário e permite evitar
erros e alcançar performances
mais elevadas nos resultados
finais de cada projeto imobiliário”, destaca Miguel Poisson.

Contudo, apesar de promotores
e mediadores considerarem que,
neste momento, estão reunidas as
condições para avançar com o lançamento de novos projetos de habitação para a gama média/alta, a
verdade é que ainda não passaram
de meras intenções. Esta situação
é visível, especialmente, no Porto
onde existem alguns projetos imobiliários que ficaram parados com a
crise, mas que continuam por avançar. Uma das razões para esta situação é que a banca continua a ser
muito seletiva no apoio financeiro
à construção para promoção. Ao
mesmo tempo este é um segmento
do mercado onde as vendas finais

nefícios fiscais que podem e devem
ser criados pelo Estado, se quiser
atrair os privados a ajudar o Estado
nesta função social.
As análises de mercado
Na opinião de Miguel Poisson, diretor-geral da ERA Portugal, “hoje
em dia os promotores analisam
cada vez melhor, a montante, a procura existente (em termos de seg-

demos cair no erro de analisarmos
somente os projetos no centro das
principais cidades como Lisboa ou
Porto (que de facto têm hoje em
dia um preço/m2 mais elevado pela
escassez de oferta existente e pela
pressão que o aumento do turismo
exerce nesses locais). “Há projetos
atualmente a serem desenvolvidos
em muitas outras cidades de Portugal que darão resposta às necessidades do segmento médio-baixo,

aumento da concessão de crédito
(que subiu 44% de 2015 para 2016
e que continuará a crescer a ritmos
elevados em 2017) permite a muito compradores (muitos deles com
capitais próprios mas que não se
querem descapitalizar em demasia),
aceder a imóveis de valor mais elevado, devendo fazê-lo obviamente
de forma muito responsável.
Rui d´Ávila, administrador do grupo Ferreira, adverte para o facto de

A pouca oferta de habitação, com qualidade
e preços médios, que existe nas cidades,
especialmente resultante da reabilitação de
pequenos edifícios, é escoada rapidamente

A freguesia de Paranhos é que mais
licenciamentos tem tido para reabilitação,
enquanto na Foz é menos evidente

estão ainda muito dependentes da
concessão de crédito às famílias e
muitos promotores, especialmente os mais antigos, continuam com
muito receio em avançar.
“Dada a enormíssima procura e,
bem assim, à crescente pressão que
os centros das nossas cidades vivem
neste momento, é muito importante
dotar os respetivos mercados imobiliários de mais habitação, incluindo a preços mais baixos”, destaca
Hugo Santos Ferreira, secretário-geral da APPII - Associação de Promotores e Investidores Imobiliários.
Acrescenta, “é absolutamente necessário criar mais oferta no parque
habitacional das nossas cidades”.
Linhas de financiamento
O responsável da APPII considera
que o Estado, as autarquias e as demais entidades públicas têm, nestes
segmentos intermédios, um papel
importantíssimo. Aos privados cabe
estarem atentos e disponíveis para
ajudar o setor público – que são os
únicos a quem deve competir prosseguir e salvaguardar uma função
social do Estado – nessa tarefa.
“Assim se criem programas e linhas de financiamento à promoção
e à construção de mais habitação
nos centros das cidades, que sejam
atrativos do ponto de vista económico-financeiro e que permitam aos
privados criar projetos financeiramente possíveis e rentáveis. Caso
contrário e como é bom de perceber, não haverá qualquer privado
disposto a recorrer a esses programas e linhas de financiamento, o
que seria uma pena e uma oportunidade desaproveitada”, destaca.
Isto também para não falar dos be-
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e acordo com um relatório elaborado na Câmara do Porto,
em 2016 - que analisa a dinâmica urbanística da cidade desde
2012 -, as operações relacionadas
com a expansão urbana (construção
nova e loteamentos) representaram
menos de 10% dos títulos emitidos
no período de referência. Ou seja,
segundo o artigo publicado no jornal Porto., e no site da autarquia, a
esmagadora maioria dos processos
é de regeneração urbana. Assim, no
período em causa, foram registados
2299 processos de reabilitação.
O documento utilizou dados provenientes da Direção Municipal de
Urbanismo, do Departamento Muni-

mento, tipologias, etc.) de forma a
poderem oferecer um produto ao
mercado que possa ser escoado rapidamente e com a rentabilidade
desejada”.
Contudo, na sua opinião, não po-

Pensar na habitação
para portugueses,
em especial jovens
Na opinião de Hugo Santos Ferreira, “uma grande parte do stock
imobiliário, que se acumulou durante a crise e que sufocava o setor
e os seus players, já foi absorvido.
Temos de começar a pensar agora
mais na sustentabilidade do nosso
mercado, não só para estrangeiros
mas também para os portugueses,
e em especial para os jovens, e menos em escoar imóveis e ativos de
uma forma desenfreada”.

médio, médio-alto e premium, dependendo da procura que existe
em cada umas dessas zonas”, destaca Miguel Poisson.
O responsável da ERA adverte
que não podemos esquecer que o

“As operações que fazemos têm
de ser razoáveis, com preços razoáveis. Não se pode querer ganhar tudo de uma só vez. Ultrapassados os piores anos, há que olhar
para o futuro e para um mercado
dinâmico a longo prazo.”
Há muito que a APPII alerta para
a necessidade de voltarmos a criar
um mercado em equilíbrio, que
seja tanto atrativo para os investidores estrangeiros, como também
acessível aos portugueses e em especial aos jovens, que, pela primeira vez em muitos anos, querem voltar aos centros das suas cidades.

nas duas cidades estrela do turismo
urbano – Lisboa e Porto – viver-se
uma realidade nova que é a presença e o interesse de estrangeiros na
aquisição de habitação. “São consumidores que estão habituados a
preços bastante elevados e que encontram aqui uma qualidade de vida
boa a um custo razoável. Por isso,
o momento é de desenvolver projetos para essa gama, que é muito
mais rentável do que a gama média”. “Naturalmente que este paradigma valoriza muito os centros
destas duas cidades, tornando-os
pouco acessíveis ao português médio. Mas esta é a situação normal
nas grandes cidades europeias e
a que não estávamos habituados.
Estas casas que hoje se vendem
a estrangeiros vão sendo colocadas no mercado de arrendamento,
o que cria possibilidades de habitação no centro das cidades sem necessidade de investimento intensivo”, acrescenta.

cipal de Fiscalização, da Porto Vivo
SRU, e do Registo Nacional de Alojamento Local.
De acordo com o estudo, “a freguesia de Paranhos é a que mais licenciamentos tem tido para reabilitação,
que na Foz é menos evidente. Mas
por toda a cidade os números dispararam nos últimos três anos. Na maioria dos casos, a reabilitação destina-se à habitação”. Alerte-se contudo
que no caso de Paranhos parte significativa desta reabilitação se destina
a residências para estudantes, devido
à proximidade ao polo universitário.
O estudo acrescenta que a distribuição geográfica da atividade mostra que as freguesias que mais se têm
regenerado se encontram na zona
central da cidade e na frente atlântica
do município. Com uma atividade urbanística intermédia, encontra-se um
conjunto de freguesias que constitui
uma coroa envolvente das áreas mais
dinâmicas, a ocidente e ao longo da
margem ribeirinha entre a Ribeira e a
Foz.
Acrescenta, que a “maior parte do
investimento na atividade urbanística
tem sido responsabilidade da promoção privada. Esse investimento tem
vindo a crescer, seja em termos absolutos, seja em valor médio estimado
para cada operação urbanística. A habitação é o uso pretendido em mais
de metade dos casos, seguindo-se o
comércio e os serviços”.
A freguesia de Paranhos concentrou o maior número de licenciamentos, sendo em três dos últimos qua-

tro anos a primeira das freguesias em
número absoluto de títulos emitidos.
Apesar disso, assistiu-se a um aumento significativo da dinâmica urbanística na freguesia de Cedofeita e, principalmente, na freguesia de Santo
Ildefonso, que tem consistentemente
vindo a subir no ranking das freguesias com mais obras.
O estudo destaca uma realidade já
conhecida pelos profissionais já que
em sentido inverso verifica-se que a
freguesia da Foz do Douro tem vindo
a conhecer menor atividade.
Ao nível do investimento realizado
em reabilitação urbana por privados,
as freguesias de Paranhos, Vitória e
Nevogilde registam os maiores valores. No entanto, verifica-se que é
na Sé que os projetos correspondem

individualmente a um maior investimento, seguindo-se Nevogilde e Vitória, o que se compreende, já que
sendo a zona histórica classificada
pela UNESCO e os edifícios mais antigos, o valor da reabilitação é também maior.
Na área de atuação da Porto Vivo
SRU, ou seja, no centro histórico, a
maioria das operações de reabilitação destina-se a habitação, destaca
o estudo. “A hotelaria corresponde a
apenas 3% dos títulos emitidos”.
“Entre 2012 e 2015 a SRU emitiu
268 títulos, a que corresponderam
112.528 m2 de área bruta de construção. Nesse período verificou-se
um crescimento relativamente constante do número de títulos emitidos.
Entre 2012 e 2015 o crescimento da
área de construção objeto de título
foi exponencial, tendo 2015 concentrado 65% do valor total aprovado,
tendência que continuou em 2016”,
acrescenta.

Autarquia do Porto também reabilita
A Câmara do Porto está a contribuir para a reabilitação, não apenas no
centro histórico, onde tem neste momento 17 prédios em reabilitação
para habitação a rendas sociais e que brevemente irão alojar 300 pessoas, mas também nos bairros sociais. Além de importantes obras de reabilitação de vários bairros municipais em curso e realizadas nos últimos
anos, a autarquia tem já em fase final a construção de habitação social no
antigo Bairro São João de Deus.
A construção das primeiras 13 habitações do novo Bairro São João de
Deus, agora quase concluída, insere-se num programa de investimento
de 26 milhões de euros na requalificação e construção de habitação social na freguesia de Campanhã. As obras iniciaram-se em abril e deixam
agora a perceber opções arquitetónicas e urbanísticas de ponta.
Recorde-se que em 2013, o Porto estava a perder comércio local e 70%
dos edifícios do centro históricos eram descritos pelo JN como estando
em ruína ou a precisar de obras.

