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PRIVADOS NA EXPETATIVA DOS FUNDOS DO PORTUGAL 2020

Governo cria comissão para definir regras
dos apoios à reabilitação urbana
Elisabete Soares

Os proprietários
continuam sem saber
se podem aceder
aos fundos para a
reabilitação

elisabetesoares@vidaeconomica.pt

J

á não restam dúvidas de que é
necessário avançar com a regeneração e a revitalização física,
económica e social das cidades, tendo em conta que este processo terá
vantagens também ao nível do crescimento económico do país. Contudo,
continuam a existir muitas dúvidas
de como é possível avançar com este
projeto se não se conseguir mobilizar
o setor privado na renovação e reabilitação do edificado. É que, apesar
de os novos fundos, incluídos no novo
quadro comunitário de apoio, terem
uma fatia significativa destinada a este
mercado, “neste momento, a grande
dúvida é saber como é que os proprietários podem ter acesso aos fundos”,
referiu Francisca Carvalheira, consultora da Baker Tilly, no workshop Portugal 2020, realizado, recentemente,
em Lisboa e no Porto, promovido pela
Associação Portuguesa de Proprietários e Investidores Imobiliários (APPII).
As muitas dúvidas suscitadas, nos
últimos meses, sobre a possibilidade
de os privados acederem aos fundos
para a reabilitação poderão, em breve,
ser esclarecidas tendo em conta que o
Governo criou um grupo de trabalho,
através do Despacho n.º 438-D/2015,
publicado em Diário da Republica em
15 de janeiro, que tem como missão
definir as regras dos apoios à reabilita-

ção e regeneração urbana. “É criado
um grupo de trabalho com a missão
de definir e propor um projeto de instrumento financeiro (IF) para financiamento de operações de reabilitação
e revitalização urbana, incluindo uma
componente de aumento da eficiência
energética da habitação para particulares, utilizando recursos provenientes dos Programas Operacionais (PO)
Regionais do Norte, do Centro, de
Lisboa, do Alentejo, do Algarve bem

como do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de
Recursos, no contexto de programação dos fundos europeus estruturais e
de investimento (FEEI) para o período
2014 -2020”, de acordo com o referido despacho.
O grupo de trabalho, presidido por
um representante do IHRU, ficou responsável pela apresentação de um
relatório final aos membros do governo responsáveis pelas áreas do desen-

Opinião
Segundo trimestre é decisivo para dinamização
do crescimento e retoma do investimento

A

consolidação e dinamização
do crescimento económico
e, em particular, a retoma do
investimento são os grandes desafios que irão marcar 2015, voltando
a ocupar um lugar central que, até
aqui, esteve, quase sempre, exclusivamente absorvido pela discussão
de temas como a consolidação das
contas públicas e o acesso ao financiamento.
Assim, na linha do que é defendido pela Europa Comunitária, a qual
identifica o setor como uma das alavancas imprescindíveis para alicerçar
a produção de riqueza e a criação de
emprego, existe uma expetativa fundamentada de que, ao fim de 13 anos
consecutivos de quebras, a Construção e Imobiliário possam voltar a assinalar uma variação positiva da sua
produção, em resultado da imprescindível recuperação do Investimen-

to, variável em que o Setor responde
por mais de metade do total registado anualmente.
Em particular, a dinâmica da Reabilitação Urbana, a captação de mais
investimento estrangeiro, a execução
dos fundos comunitários do QREN
ainda disponíveis, a concretização do
Plano Estratégico dos Transportes e
Infraestruturas, a implementação do
Programa Portugal 2020 e a resposta cabal ao desafio corporizado pelo
«Plano Juncker» são instrumentos decisivos para o novo ciclo de investimento nacional.
As necessidades reais existem e,
agora, por via destes programas, o
financiamento pode finalmente vir a
ser canalizado para o nosso País. Para
as áreas como a Reabilitação Urbana
prevê-se a criação de um novo Instrumento Financeiro com dotações
muito significativas, que poderá as-

cender a 2,5 mil milhões de euros.
Em matéria de investimento público,
estamos a falar dos fundos comunitários previstos no QREN e ainda
por utilizar, dos quais 2,2 mil milhões
estão alocados a infraestruturas e investimentos de proximidade, a que
se juntam mais de 25 mil milhões de
euros do novo Portugal 2020 e os recursos previstos no «Plano Juncker»,
que pretende lançar na economia europeia 315 mil milhões de euros até
final de 2017.
É evidente que o investimento público tem de ser, sobretudo, um fator
mobilizador do investimento privado,
já que só este tem condições para
promover um efetivo e sustentado
crescimento económico. E tal passa
pela captação de mais investimento
externo, seguindo-se bons exemplos
como o Programa dos Vistos “Gold”e
pelo Regime dos Residentes Não

volvimento regional, do ordenamento
do território e da energia, contendo a
proposta de definição do instrumentos financeiros (IF), no prazo máximo
de 30 dias a contar da data de publicação do despacho, prevendo-se, por
isso, que, em breve, as conclusões
deste trabalho sejam do conhecimento público.
Embora o “financiamento da reabilitação integral de edifícios afetos a
habitação, equipamentos, comércio
ou serviços, preferencialmente concluídos há 30 anos ou mais e prioritariamente localizados em áreas de reabilitação urbana, independentemente
da natureza do respetivo beneficiário”, bem como a “dinamização do
mercado de arrendamento e da oferta
de casas com rendas acessíveis, promovendo a diversidade etária e social
da população residente nos centros
urbanos”, sejam algumas das medidas incluídas, Francisca Carvalheira é
de opinião que “há uma zona cinzenta
que ainda está em discussão por esta
comissão”.

Reis Campos,

Presidente da Confederação
Portuguesa da Construção e
do Imobiliário

Habituais, que obtiveram resultados
muito positivos, que devem agora
ser potenciados e alargados a todo o
território nacional e a áreas como a
Reabilitação Urbana.
Por isso, com a consolidação da
tendência iniciada no último trimestre
do ano passado, ao nível do investimento, da diminuição do desemprego e da redução do número de insolvências, o ano de 2015 terá que ser o
ano da concretização de todos estes
instrumentos estratégicos. O Governo está consciente da dimensão
dos desafios que enfrentamos e, por
isso, não pode ignorar que o segundo semestre do ano será fortemente
condicionado por tudo o que está associado ao processo eleitoral. Desta
forma, o segundo trimestre de 2015
é o decisivo. O País não pode perder
oportunidades e continuar a ver adiado o seu futuro.
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Notícia

Breves

Investimento de seis milhões de euros

Porto Ribeira Hotel abre
em 2016 e reforça oferta
no centro histórico

Centro Vasco
da Gama renovado

A

Sonae Sierra vai iniciar o
projeto de renovação do
Centro Vasco da Gama,

Elisabete Soares

elisabetesoares@vidaeconomica.pt

Os muitos turistas que diariamente visitam a Ribeira do Porto poderão, em breve, prolongar o passeio
pela renovada Avenida Gustavo Eiffel, na marginal ao Rio Douro, que
está em fase de requalificação, mas
também para apreciarem a nova
unidade hoteleira, Porto Ribeira Hotel, em fase de construção e com
abertura prevista no início de 2016.
Promovida pela empresa Outside
the Box (OTB), a nova unidade de
4 estrelas assume-se como um dos
motivos para a nova atratividade no
prolongamento da Ribeira, a seguir
à ponte D. Luís I, constituída pela
emblemática Rampa da Corticeira,
onde está instalado, mas também
de toda a zona envolvente, junto da
Escarpa dos Guindais, com ligação,
na cota superior, com a zona das
Fontainhas.
De acordo com Maria João Ascensão, que juntamente com irmão
Nuno constituem a jovem equipa da
OTB, promotor do empreendimento, “o hotel, com 59 quartos, quase
todos com vista para a Rio Douro e
para as pontes, terá todas as condições para ser uma referência, criando uma novo circuito que potencie
o prolongamento da Ribeira”.
Apostando na captação do segmento de lazer, o Porto Ribeira Hotel tem previsto um conjunto de salas de reuniões, de forma a captar o
turismo de negócios, restaurante e
bar, e estacionamento em piso subterrâneo.
Outro dos aspetos pitorescos é o
facto de ter acesso a um cais de embarque privativo, potenciando a ligação com atividade da pesca e dos
passeios no rio. Maria João Ascensão destaca, ainda, o facto de estar
prevista a criação de uma zona de
eventos, na parte superior da escarpa.

Seis milhões de euros
de investimento
Com um investimento estimado
em seis milhões de euros, parte significava através do financiamento
concedido pelo Banco Santander
Totta, a primeira fase de construção
do Porto Ribeira Hotel terminou recentemente, tendo em conta a necessidade de fazer a contenção da
Escarpa dos Guindais, uma obra dispendiosa, mas que tinha de ser executada de forma a garantir a segurança do empreendimento.
De acordo com Nuno Ascensão, a
obra encontra-se, agora, em fase de
reconstrução do edifício, que manteve a fachada e apresentará vários
pormenores de um edifício antigo,
tendo ainda como marca a utilização
de um azulejo de cor azulado e com
brilho, já visível em outros projetos
do grupo Outside the Box, no Por-

atualmente com 170 lojas,
distribuídas por 48.945 m2 de
Área Bruta Locável (ABL) e 2523
lugares de estacionamento.
Representando um investimento de
oito milhões de euros, a renovação
tem por objetivo elevar a qualidade
da experiência de visita ao centro
comercial e acrescentar valor
à extensa variedade e qualidade da
oferta comercial, de lazer e serviços
já existente, de acordo com as
últimas tendências do setor.

Lisboa com maior
crescimento de
escritórios

E

O hotel tem um
investimento estimado
em seis milhões
de euros, parte
significava através
do financiamento
concedido pelo Banco
Santander Totta
to, na área da reabilitação destinada à habitação, com a marca Porto
Renovato.
A obra de construção do hotel é
feita por administração direta, por
parte da Outside the Box, recorrendo às equipas de profissionais
que há vários anos acompanham as
obras de construção civil executados pelo empresário Mário Ascensão, uma referência na promoção
imobiliária e hoteleira. No caso da
hotelaria basta referir os casos das
unidades da Eurostars das Artes, na
rua do Rosário, e do Eurostars Oporto, junto ao Hospital de São João,
exploradas pela cadeia espanhola
Hotusa, e do hotel Axis Porto, da
cadeia nacional Axis.
Contudo, Maria João e Nuno estão ainda a ponderar a possibilidade de assegurarem a gestão di-

retamente, declinando assim os
convites que tem recebido por parte de outras cadeias para exploração do Porto Ribeira Hotel. Previstas
está, também, a reconstrução de um
edifício localizado ao lado e destinado a apartamentos turísticos, o que
permite estimar receitas, em 2016,
de 2,6 milhões de euros na gestão
dos dois projetos hoteleiros.
O futuro próximo da Outside the
Box passa pela análise de outros
projetos hoteleiros para a cidade do
Porto, mas também pelo estudo de
propostas para as cidades de Coimbra e Lisboa.
Refira-se que o Porto Ribeira Hotel surge no momento em que a
própria marginal do rio Douro está
a ser alvo de requalificação. Nos 1,2
quilómetros que constituem aquela
artéria serão contemplados espaços para peões, ciclovias e trânsito motorizado. Com a obra a cargo da empresa municipal Águas
do Porto, o projeto prevê um passeio largo para peões, uma ciclovia, uma faixa de rodagem de largura reduzida (ficará com a mesma
largura da via em frente à Alfândega, 6,20 metros) e, em certas zonas junto à escarpa, baías de estacionamento. Ao longo do percurso
serão criadas “varandas” metálicas
sobre o rio Douro, destinadas sobretudo aos pescadores locais. O
investimento ronda 420 mil euros.

m 2014 foram colocados 7,5
milhões de m2 de escritórios
na Europa, atingindo, pela
primeira vez desde 2008, a média
dos últimos 10 anos. Este valor
representa também um aumento
de 13% face a 2013. A cidade que
apresenta o maior crescimento,
face a 2013, é Lisboa com 48%,
seguida de Bruxelas (39%) e
Berlim (34%). Viena e Frankfurt
foram as cidades com a queda
mais acentuada, cerca de 17%,
juntando-se a Madrid, Amesterdão
e Munique, como as únicas
cidades que contrariam a subida
generalizada. A informação é dada
pela Worx Real Estate Consultants
através do se acordo de parceria
com o BNP Paribas Real Estate.
“Em geral assiste-se a um aumento
da procura, o que, aliado com uma
redução do espaço disponível,
levou a uma diminuição da vacancy
rate nas cidades analisadas de
0,4% face a 2013. Lisboa também
segue esta tendência, sendo 2014
o primeiro ano, desde 2006, em
que se assiste a uma diminuição
da vacancy” afirma Pedro Salema
Garção, head of agency da Worx.

APCMC traz a
Portugal empresários
argelinos  

A

Associação Portuguesa de
Comerciantes de Materiais
de Construções (APCMC)
promove até hoje, no Porto, no
âmbito do seu projeto exportar
+, Excellence for Building, a visita
ao nosso país de empresários e
importadores da Argélia. No dia 25
foram realizados vários encontros
e reuniões entre os empresários
e as empresas portuguesas, no
hotel AC, enquanto ontem e hoje
estão previstas as deslocações das
entidades argelinas a empresas
portuguesas inscritas na ação.
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Urbescópio vence prémio
Larus/jornal Arquitecturas
dade de Guimarães e em
espaço privado, nas instalações fabris da Ecco Portugal em Santa Maria da Feira.

O primeiro
Urbescópio
instalado em
espaço público
foi na cidade de
Guimarães.
PUB

Guias de Arquitectura

mv

€

Pack

e

tores determinantes para
o júri atribuir ao Urbescópio o primeiro lugar na sua
categoria.
Refira-se que
o júri foi constituído por
Alexandre
Burmester (arquiteto, sócio-gerente da
A. Burmester Arquitectos Associados), António
Lacerda (designer de comunicação, presidente da direção da Associação Nacional
de Designers), Glória Escribano (coordenadora geral
da Bienal Iberoamericana de Diseño BID14), Gonçalo Nunes da Silva (designer industrial, vencedor
categoria Peça/Linha Produzida, subcategoria Mobiliário Urbano, Edição 2013)
e Vítor Vajão (engenheiro,
presidente do Centro Português de Iluminação).
De acordo com a equipa
de projetistas, “as questões

relacionadas com a responsabilidade social estiveram
sempre presentes ao longo
de todo o processo criativo
do Urbescópio”. Destacam-se como fatores críticos
do projeto a inclusão de um
tirante que permite a perceção do Urbescópio pelos
invisuais, e a altura do monóculo que permite a sua
utilização por cidadãos com
mobilidade condicionada.
Atualmente, o Urbescópio já se encontra exposto
em espaço público, na ci-
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O

Urbescópio venceu
o prémio Larus /
jornal
Arquitecturas Equipamento Urbano
Ibérico 2014, na categoria
Linha Produzida, mobiliário
urbano.
A peça lançada pela equipa do Projeto Cosimo, de
João Pestana, Luís Caldeira, Luís Castro Fernandes
e Sérgio Castel-Branco, rapidamente conquistou a
atenção do público. “O Urbescópio preenche uma
lacuna no espaço público,
afirmando-se como a primeira sinalética exclusivamente dedicada ao trânsito
pedonal”, considera a equipa projetista.
A peça é constituída por
“um monóculo, em ferro,
de design arrojado, que
permite uma utilização fácil e acessível aos peões,
orientando-os no espaço
público e destacando pontos notáveis da paisagem
urbana”, destacam.
De acordo com a equipa
do Projeto Cosimo, a simplicidade e a originalidade
do objeto terão sido fa-
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Guia de Arquitectura

Guia de Arquitectura

Guia de Arquitectura

A primeira publicação do género em Portugal, com mapas, fotografias e textos
referentes a obras realizadas a partir de
1974, informação sobre o tipo de visita
possível e coordenadas GPS.

Com as mais interessantes obras de arquitectura construídas no Norte e Centro
no mesmo período de tempo: 1974-2010.
Com mais de 130 obras e 600 fotografias,
possibilitando a consulta por obra e autor.

É um guia perfeito para Portugal, país
que apresenta excelentes obras de arquitectura, e que é visitado por milhares de
arquitectos vindos de todo o mundo.

“…Posso pessoalmente prever o interesse
que despertará a publicação deste Guia…
A procura de Guias de Arquitectura, não
só por parte de arquitectos, acompanha
hoje o hábito e gosto generalizados de
viajar.” Álvaro Siza

Um guia fiável e prático, que para além de
possibilitar a selecção das obras, contém
informação que permite contextualizar as
mesmas no tempo e no espaço e que responde de forma eficaz aos anseios de quem
gosta de visitar obras de arquitectura.

Sul e Ilhas de Portugal

Norte e Centro de Portugal

Espaços e Edifícios Reabilitados

Apresenta as mais interessantes obras
de reabilitação realizadas em portugal a
partir de 1974 até 2012. Edição a cores,
PT/ING, com mapas, fotografias, textos
dos autores das obras, informação sobre
o tipo de visita possível e coordenadas
GPS.

Na compra do pack, poupa 20€
Compre já em http://livraria.vidaeconomica.pt
encomendas@vidaeconomica.pt

223 399 400
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Notícias
Visitas de potenciais clientes aumentaram em janeiro

Mercado imobiliário acredita que 2015
vai ser o ano da retoma
D
e acordo com o Imovirtual
Market Index (IMI), indicador
que reflete a expectativa dos
agentes imobiliários em Portugal,
desenvolvido em parceria com a REVConsultants, o ano de 2015 iniciou-se com uma curva de mercado positiva, evidenciando o otimismo que
se vive atualmente no mercado imobiliário. Esta situação é visível ainda
no facto de, relativamente às expectativas futuras, 70% dos inquiridos
pressuporem uma melhoria da atividade, sendo que apenas 2% acreditam na deterioração das condições
em que o mercado imobiliário opera, pessimismo que se reprimiu no
mês em análise, ou seja, em Janeiro.
Assim, de acordo com este indicador, 45% dos inquiridos mencionaram que em janeiro se registou um
aumento de visitas de potenciais
interessados, sendo que o tempo
médio de venda das frações apresentou um período de 12 meses,
mantendo-se praticamente inalterada face ao mês anterior, mas melhorou face a 2013. No caso do arrendamento, o tempo médio para
efetivar o arrenfdamento rondou os
4,5 meses, apresentando um ligeiro
aumento face ao mês transato (3,7
meses). Pela primeira vez, a desadequação do produto imobiliário em
relação à procura foi referida por
41% dos inquiridos, sendo apresentado como um obstáculo, em lugar
do fator “diminuição do poder de
compra”, habitualmente referido.
Curiosamente, a instabilidade do

A maioria dos inqueridos acredita na melhoria do mercado.

mercado de trabalho, referida por
49% dos inquiridos, assim como a
restritividade bancária, apresentada por 43% dos inquiridos, foram os
principais fatores socioeconómicos
evidenciados no mês de janeiro, que
se destacaram pelo seu cariz negativo no funcionamento do mercado.
Assim, no mês de janeiro, a REVConsultants, com base na análise do
IMI, destaca o facto de 48% dos participantes no inquérito identificarem
um aumento de produto em carteira
e 40% referem que se manteve. Outro

aspeto é o facto de 54% dos inquiridos observarem uma estabilização no
que concerne aos negócios concretizados, sendo que cerca de 27% referem que registaram um aumento na
concretização das transações. Por último, 52% dos inquiridos registou um
comportamento estável no desenvolvimento da sua atividade, contrastando com 12% que mencionaram um
decréscimo da mesma (representatividade inferior ao mês anterior), e 36%
menciona um desenvolvimento positivo da mesma.

O Imovirtual tem atualmente uma
equipa especializada e conhecedora
do meio, dedicada a tempo inteiro
a este projeto. Para além do desenvolvimento e manutenção da plataforma, a equipa mantém uma ligação muito estreita com o mercado,
para que o portal se antecipe às necessidades, tanto dos profissionais
como dos demais utilizadores. Já
a REVConsultants é uma empresa
multidisciplinar que presta serviços
de avaliação e aconselhamento nas
várias áreas do mercado imobiliário.

Entrevista

“No âmbito dos compradores estrangeiros
o destaque será dos franceses”
A ERA Portugal registou um
crescimento de 29% em 2014,
face a período homólogo, tendo
obtido mais de 1000 milhões de
euros do valor de vendas. Este
foi, também, o melhor ano de
sempre da ERA, em termos de
faturação média por loja. Para
2015, a confiança está reforçada
e prevemos um crescimento de
faturação da rede ERA de 20%
e a abertura de 25 novas lojas,
refere, em entrevista, Miguel
Poisson, diretor-geral da ERA
Portugal.
Qual é a sua expectativa em relação ao comportamento das vendas e do arrendamento, este ano?
Esperamos um comportamento
semelhante a 2014. Isto é, maior
predominância das vendas (75%),
em detrimento do arrendamento
(que se prevê fique pelos 25%). No
âmbito dos compradores estrangei-

ros, o destaque será dos franceses,
com maior incidência de procura na
zona do Algarve. No total das operações, 20% a 25% serão referentes
a compradores estrangeiros.
Qual vai ser o comportamento
dos bancos na concessão de crédito bancário?
Em 2015 a tendência é crescente,
deverá aproximar-se dos três mil milhões de euros de crédito à habitação. Neste sentido, podemos esperar a duplicação do crescimento do
crédito à habitação atribuído. Relativamente à concessão de crédito
bancário, o valor que o Banco de
Portugal referiu, para 2013, foi de
dois mil e quarenta e nove milhões
de euros. Em 2014 indica um valor
de dois mil duzentos e cinquenta
milhões de euros.
Apesar de a confiança no mercado estar reforçada, a ERA prevê
um crescimento menor que o re-

sultado conseguido em 2014?
É uma estimativa de crescimento. Tal como em 2014,
esperamos superar as expectativas de crescimento
definidas.
Em relação à abertura
de novas lojas, quais as
regiões do país e os segmentos de mercado que
vão ser reforçados?
Queremos reforçar a nossa presença no Minho e
também em Trás-os-Montes, assim como na zona Centro (interior/litoral) e Alentejo.
Sem esquecer a importância
de aumentar a presença
da ERA nas grandes
cidades. Relativamente às ilhas,
vamos reforçar
a nossa presença na Madeira.
Vamos apostar,

essencialmente, no conceito
de Loja +, que, graças
aos seus níveis mais
baixos de investimento, será uma
boa solução para
empreendedores
interessados em
ter o seu próprio
negócio.

