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Notícia
SITE CONTA COM MAIS DE DOIS MIL PROFISSIONAIS DO SETOR

Imovirtual recebeu mais de sete milhões
de visitas no 1º trimestre

O

Imovirtual, portal imobiliário líder em Portugal,
atingiu durante o primeiro trimestre deste ano os melhores resultados de sempre, tanto na
ótica da oferta como da procura e
no distanciamento face à concorrência.
De acordo com Manuel Braga,
responsável pelo Imovirtual, o portal gerou mais de 240 mil contactos, conta com 2000 profissionais
imobiliários (empresas de mediação, consultores, promotores e investidores, bem como gestores e
administradores de propriedades)
e recebeu mais de sete milhões
de visitas, 35% das quais geradas
por tráfego mobile, que assume
cada vez mais importância e que
faz da app do Imovirtual a mais utilizada pelo setor hoje em dia.
Na sua opinião, estes resultados “são, sobretudo, o reflexo de
toda uma estratégia de crescimento sustentado iniciada aquando do
lançamento do projeto, em Julho
de 2011, e que gradualmente tem
vindo a permitir cimentar a posição de liderança e de referência
do Imovirtual”.
Acrescenta que, mais do que
um portal de imobiliário, o que
este último trimestre demonstrou
é que o Imovirtual tornou-se ponto de passagem obrigatório para
quem faz parte do mercado imobiliário, seja em Portugal, seja no
estrangeiro”.

Uma das apostas passa pela
qualidade no combate aos anúncios fraudulentos e desatualizados, no desenvolvimento constante de novas soluções tecnológicas
orientadas para as necessidades
dos utilizadores, e que garantam a
melhor experiência de navegação
imobiliária possível.
De acordo com Manuel Braga,
o Imovirtual é o único portal imobiliário em Portugal que consegue
entregar mais de 60.000 contactos
(por mail) por mês, assegurar sis-

tematicamente mais de dois milhões de visitas mensais e ter as
suas duas apps (Android e iOS) no
top 10 das mais descarregadas em
estilo de vida.
Estudos fomentam
credibilidade
Na sua opinião, numa primeira fase (globalmente até Julho de
2013), a divulgação dos estudos
de mercado permitiram começar a
construir uma imagem de credibilidade junto dos profissionais que,

Opinião

João Pessoa e Costa

Os bancos preferem vender casas a dinheiro

M

uitos dos potenciais
compradores vão
aos bancos solicitar
informações sobre as condições
de venda das casas e respetivo
financiamento.
Todos sabemos que os bancos
estão ansiosos por livrar-se
destas propriedades, pois o
reflexo destes ativos nos seus
balanços pode conduzir a severas
repercussões por parte dos
reguladores da União Europeia.
Além disso, a manutenção destes
imóveis é cara e a atual legislação
obriga à criação de uma almofada
financeira para estes créditos
hipotecários.
É verdade que, no caso BES,
BPN e agora no Montepio, o
Banco de Portugal e a CMVM
terão andado distraídos.
Dados recentes do Banco de
Portugal apontam para 100 739

até então, parecia não ser compatível com o facto de o portal ser
totalmente gratuito. “Hoje em dia,
os estudos de mercado publicados regularmente pelo Imovirtual
(muitas das vezes, em parceria
com a REVConsultants) são percecionados como verdadeiros barómetros do mercado e refletem a
riqueza e robustez da base de dados em divulgação”, destaca. O
impacto sente-se, de forma mais
evidente, junto dos profissionais
(empresas de mediação e promotores e investidores imobiliários).
Não obstante o Imovirtual se encontrar totalmente vocacionado
para que quem procura um imóvel, a principal fonte de receita do
projeto advém da aquisição dos
direitos de divulgação dos imóveis, que todos os anunciantes
têm de comprar. “Os anunciantes
particulares são convidados a pagar um valor simbólico por anúncio, para que este esteja online
durante quatro semanas; os anunciantes profissionais têm à sua disposição pacotes de divulgação de
imóveis, com condições mais favoráveis e com acesso a um importante conjunto de benefícios”, refere Manuel Braga.
O Imovirtual é também o único
portal no país que, de forma contínua e sistemática, reinveste em
marketing parte substancial do valor aplicado pelos anunciantes na
divulgação dos seus imóveis.

milhões de euros de empréstimos
à habitação registados nos
bancos e cerca de 2526 milhões
de euros em situação de
incumprimento. Ou seja, no 1º
trimestre de 2015, há 154 000
famílias com o crédito da casa
em incumprimento. Verificase, infelizmente, que o crédito
vencido está a aumentar de mês
para mês.
Não são boas notícias para
um eventual relançamento do
mercado imobiliário. E não
fossem os clientes Golden Visa, a
situação seria mais grave.
Do lado das empresas, o
incumprimento estabilizou,
mantendo-se alto, representando
cerca de 15% dos créditos
concedidos.
De acordo com a Moody’s
Investors Service, os bancos
espanhóis tem nas suas

contabilidades 100 000 milhões
de euros em ativos para venda
até ao final do ano.
O caminho escolhido em
Portugal, talvez influenciado
pela forte presença da banca
espanhola no nosso mercado, é
de facilitar a venda das casas dos
bancos. Dar melhores condições
de financiamento, muitas vezes
cerca de 100% do pedido,
rapidez na decisão e “spreads”
preferenciais para estes seus
produtos.
Em comparação com o produto
imobiliário do promotor privado,
os bancos oferecem 80% de
financiamento e “spreads” mais
altos. E demoram a decisão de
crédito.
Temos uma estratégia mais
generosa para aqueles que
compram casa aos bancos e mais
complicada para todos os outros.

Presidente do Círculo
Imobiliário Portugal

Os bancos estão a vender
casas, em vez de venderem
dinheiro. Basta ver a presença
destas instituições em órgãos
associativos de promoção e
investimento imobiliário.
Acresce que muitas destas
casas vendidas pelos bancos
estão a ser vendidas a dinheiro,
sem concessão de crédito. Em
Espanha, 67 % das casas vendidas
foram pagas desta forma,
segundo o Conselho Geral do
Notariado.
Agora, alguns bancos estão
a dar crédito com hipoteca das
casas com melhores condições.
Veremos a evolução.
Trata-se de um compromisso
entre a recuperação económica
e o mercado residencial. Se a
recuperação é mais fraca, muitas
destas casas vão voltar para os
bancos.
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Notícias

Breves

Empreendimento é constituído por 672 apartamentos

APCMC realiza
congresso em Viana
do Castelo

Parque do Rio com vistas
privilegiadas para o Rio Tejo A

Associação Portuguesa dos
Comerciantes de Materiais
de Construção (APCMC) vai
realizar o 18º Congresso Nacional,
no dia 5 e 6 de junho, em Viana do
Castelo. Com o tema “Enfrentando
novos desafios”, o encontro tem
previsto, na abertura dos trabalhos,
a presença de Artur Trindade,
secretário de Estado da Energia,
José Maria Costa, presidente
da Câmara Municipal de Viana
do Castelo e Afonso Caldeira,
presidente da direção da APCMC.
No painel Estratégia Nacional para
a reabilitação, destaca-se a presença
de Vítor Reis, presidente IHRU, Luís
Nobre, vereador do Planeamento
Urbano do município de Viana do
Castelo e de Carlos Manuel da Silva,
diretor da Amorim Isolamentos. O
congresso inclui três outros painéis:
Inovação nos serviços aos clientes;
Segmentação e posicionamento;
Modelos de retalho multicanal.

IKEA avança com loja
em Loulé

O Parque do Rio é constituído por um total de 672 apartamentos, distribuídos por tipologias T0, T1, T2 e T3.

L

ocalizado na zona Norte do
Parque das Nações, o empreendimento Parque do Rio
é constituído por um conjunto de
nove edifícios, que, neste momento,
já se encontram concluídos e que
estão a ser promovidos em duas fases de comercialização e uma fase
de arrendamento.
O Parque Rio é constituído por um
total de 672 apartamentos, distribuídos por tipologias T0, T1, T2 e T3
apresentando vistas privilegiadas.
Promovido pela sociedade Portas
de Lisboa, todos os apartamentos
têm um lugar de estacionamento,
com arrecadação e cozinhas totalmente equipadas.
“A tranquilidade e envolvente
deste empreendimento são únicas
no Parque das Nações. O Parque
do Rio tem apenas em frente o Rio
Tejo e o jardim Parque Tejo, com
cerca de 70 hectares de espaços
verdes”, destaca Hirondino Isaías,
da empresa promotora.
O projeto de arquitetura foi desenvolvido dando uma especial
atenção ao aproveitamento das
áreas privativas das tipologias e à
qualidade dos materiais, onde há
uma grande aposta na modernidade.

Condições favoráveis no
financiamento

O empreendimento Parque do
Rio apresentou nos últimos meses

um ritmo de vendas muito interessante, conseguido, também, graças ao protocolo celebrado com o
banco Santander Totta, que disponibiliza, em condições mais favoráveis, o financiamento aos clientes. “O banco Santander Totta
apoiou o financiamento na construção do empreendimento e
tem dado boas condições aos clientes que tem recorrido ao crédito
habitação. O banco acompanha os
nossos clientes com profissionalismo e as respostas têm sido céleres”,
destaca Hirondino Isaías.
Na sua opinião a parceria com o
banco Santander Totta tem corrido muito bem, sendo também uma
mais-valia para os clientes que precisam de recorrer ao financiamento
na aquisição de apartamentos no
Parque do Rio.
Para além da vertente habitacional
o Parque do Rio é constituído, também, por um conjunto de áreas completamente distintas, caso de uma
componente comercial e de serviços.
Assim, a fase 1 é constituída por
260 frações (48 apartamentos T0 e
T0+, 88 T1 e 124 T2, 15 espaços comerciais e 12 escritórios). Enquanto
a fase 2 é constituída por 251 frações, das quais 224 são habitação
(28 T0 e T0+, 88 T1 e 108 T2, 15
espaços comerciais e 12 escritórios).
As
áreas
dos
T0/T0+
vão de 40 a 56m2, T1, de 50 a 80

m2, e a tipologia T2 de 73 a 114m2.
As restantes frações, distribuídas
por três edifícios, destinam-se ao
mercado do arrendamento. “Presentemente estão apenas 40 T2, 11
lojas e 20 escritórios para venda. As
restantes frações já foram comercializadas”, salienta Hirondino Isaías.
O empreendimento foi desenvolvido tendo em atenção a certificação, quer ao nível ambiental e
energético. Ao nível ambiental aplicando, por exemplo, alguns princípios bioclimáticos, quer seja por
meio passivo, estando os edifícios
dotados do sistema centralizado
para a recolha de lixos sólidos urbanos (RSU) onde o utilizador pode
depositar e reciclar por meio centralizado.
Possui, ainda, um contributo na
redução de impactos bastante significativos ao nível energético através da implementação do sistema de rede urbana de frio e calor
(Clima Espaço). Os apartamentos possuem ainda alguns  aspetos construtivos, tais como orientação solar, que contribuem para o
aumento da qualidade energética,
possuindo, por exemplo, vãos envidraçados de grandes dimensões
para poder absorver o calor e assim aquecer as casas sem recurso a
equipamentos alternativos, qualidade do isolamento e pavimentos em
madeira são alguns dos exemplos
do cuidado ambiental e energético.
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N

o seguimento do seu plano
de expansão para Portugal,
o grupo IKEA informou,
na última semana, que recebeu
as licenças comerciais relativas ao
projeto em Loulé, que contempla
a construção de uma loja, centro
comercial e um outlet. Este projeto
prevê a criação de 3.000 postos
de trabalho diretos e indiretos,
num valor total de investimento
de 200 milhões de euros. O grupo
prevê inaugurar a loja IKEA Loulé
em 2016, e o restante complexo,
em 2017. Recorde-se que o
investimento no projeto de Loulé
foi anunciado em 2009 e, em
dezembro de 2010, a empresa
assinava aquilo que na altura
foi denominado por “contrato
de cooperação” com a Câmara
Municipal de Loulé. Mas só agora
o Ikea recebeu as licenças para a
construção do complexo.

B. PRIME abre nova
área de negócio

N

a sequência do seu plano
de expansão, a B. Prime
está a apostar no segmento
das avaliações, tendo criado um
departamento específico para
prestar serviços a fundos de
investimento, clientes privados,
instituições públicas, proprietários,
investidores, seguradoras ou
instituições financeiras. A criação
deste novo departamento tem
como principais objetivos colmatar
as necessidades sentidas no
mercado imobiliário português, para
além de dar resposta às solicitações
dos próprios clientes da empresa
que há muito procuravam apoio
nesta área.
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Alargamento à reabilitação e a investimentos no interior é bem vista

Mercado satisfeito com alterações nos vistos
Gold mas aguarda pela concretização
Elisabete Soares
elisabetesoares@vidaeconomica.pt

A

Assembleia da Republica
aprovou, no início do mês,
as alterações ao regime de
atribuição dos vistos Gold, criado
pela Lei 23/2007 e que, como é
público, acabou por tornar-se polémico, devido à concessão de vistos
de forma fraudulenta. Apesar disso,
o regime dos vistos Gold foi o programa de atração de investimentos
estrangeiro que conseguiu obter
melhores resultados em tão curto espaço de tempo. Basta referir
que, até 30 de abril de 2015, o investimento total captado para Portugal superava os 1,4 mil milhões
de euros, dos quais mais de 1,3 mil
milhões referem-se à aquisição de
bens imóveis.
As novas regras trazem novidades
porque alargam os investimentos
às regiões desfavorecidas, de baixa
densidade populacional, à reabilitação e em atividades de investigação
ou de apoio à produção artística e
cultural. Outro aspeto importante é
a intenção demostrada pelo governo de aperfeiçoar a regulamentação, no sentido de criar mecanismos

nas restantes regiões do país e em
ativos a necessitar de intervenções
de reabilitação urbana, que o nosso
mercado, neste momento, não está
a conseguir absorver.
Para Reis Campos, presidente da
CPCI – Confederação Portuguesa da
Construção e do Imobiliário, “o bom
senso imperou, e correspondendo
às nossas propostas, a atividade de
investimento passa a incluir, de forma expressa, a reabilitação urbana,
uma matéria que é assumida como
uma prioridade nacional, mas que,
no entanto, tarda em ganhar a dinâmica que é exigida, pelo que este é
um contributo importante”.
Para Hugo Santos Ferreira, secretário-geral da APPI — Associação
Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, “a recente aprovação feita na AR é relativa apenas
ao regime geral do regime dos
Golden Visa”. Contudo, falta ainda
conhecer uma parte muito importante do novo regime de concessão
e renovação dos Golden Visa: a sua
regulamentação”.
Na sua opinião, “após a publicação e entrada em vigor da Lei agora
aprovada, o governo ficará autorizado a proceder à alteração da res-

A inclusão da reabilitação urbana como uma atividade de investimento elegível para
efeitos de Golden Visa é uma das novidades que o setor aplaude.

mento e dar andamento aos processos pendentes com a celeridade
que os investidores exigem, sem
prejuízo de toda a transparência que
deverá estar subjacente ao processo
de atribuição dos Vistos Gold”. De
igual modo, salienta, “é importante
garantir as condições de competitividade do nosso mercado, assegurando que o mesmo é comparativamente atrativo”.
Para Hugo Ferreira, uma das grandes novidades para o imobiliário é,
para já, a inclusão da reabilitação
urbana como uma atividade de in-

vestimento elegível para efeitos de
Golden Visa. “Conjugar a aquisição
de um imóvel com a realização de
obras de reabilitação foi uma proposta da APPII junto do governo,
pelo que, sendo uma proposta nossa que vemos agora ser aprovada,
apenas temos que nos congratular e
aplaudir”. Acrescenta, que “trazer o
investimento estrangeiro à reabilitação era o passo que faltava dar para
fazer dela uma realidade. Na verdade, a reabilitação já era a aposta de
todos, faltava apenas fazer-lhe chegar esta vaga de investimento”.

Quais os aspetos que devem ser regulados
com clareza

de controlo e uniformização do procedimento de concessão das autorizações de residência.
A opinião dos profissionais do
mercado é que as alterações são
positivas. Contudo, esperam pela
sua concretização. Para Luís Lima,
presidente da APEMIP, “o mercado
precisava de uma mensagem positiva sobre este programa, e as resoluções administrativas que serão
levadas a cabo dão também mais
confiança e segurança aos potenciais investidores no nosso país”.
O responsável acrescenta, que “a
maior vantagem de investir no nosso setor imobiliário, é, sem dúvida,
a sua credibilidade, qualidade e potencial crescente de valorização dos
ativos”. As alterações introduzidas
vêm assim estimular o investimento

petiva regulamentação. “É aqui que
se vai saber se as novidades agora
aprovadas terão algum efeito para o
imobiliário nacional, ou se consubstanciarão apenas em propostas positivas sem exequibilidade”, alerta
Hugo Ferreira.

Impulso na reabilitação
Na opinião de Luís Lima a alteração que agora se verifica na legislação dos vistos Gold pode ser
um impulso muito importante para
a reabilitação das cidades. “Resta
agora aos agentes do setor e ao
executivo trabalhar no sentido de
promover estas alterações da melhor forma possível junto do mercado estrangeiro”.
Na opinião de Reis Campos “há
que recolocar a Lei em funciona-

Na opinião de Hugo Ferreira da APPII há um conjunto de aspetos que
devem ser regulados com clareza para que a nova legislação dos vistos
Gold funcione.
• Não criar constrangimentos ou obstáculos desnecessários a um procedimento que se quer rápido e simples. Processos burocráticos, complexos
e dependentes de excessivos pareceres apenas afastarão investidores. O
processo de verificação da existência de obras de reabilitação terá de ser
friendly de um investidor estrangeiro;
• Permitir a aquisição de um Golden Visa através de uma sociedade de que
o investidor seja sócio e desde que cumpra os quantitativos mínimos.
Para não inviabilizar este processo (bastante aliciante para investidores)
é importante não limitar o mesmo às sociedades unipessoais por quotas,
conforme parece ser a vontade do Governo;
• Caso uma terceira entidade (câmara municipal) tiver de fazer parte do
processo para atestar a existência de uma ARU, da realização das obras
de reabilitação ou mesmo para efeitos de licenciamento, é de extrema
importância que se criem mecanismos simples e céleres juntos (ex.: um
gabinete de apoio ao investidor Golden Visa), que permita a obtenção de
documentos ou licenciamentos em tempos aceitáveis que se coadunem
com o tempo o regime do Golden Visa.
• Sendo um investimento diferido no tempo (com realização de obras), é
importante que clarificar a possibilidade de (pelo menos) a primeira renovação de um Golden Visa fazer-se sem a prova da conclusão da atividade
de investimento, ou seja da obra de reabilitação. Em muitos casos, um
ano para a conclusão de uma obra de reabilitação poderá não ser suficiente. Julgamos que será aceitável obrigar o investidor a demonstrar a
conclusão da obra apenas aquando do segundo pedido de renovação
(i.e.: 3 anos após emissão do Golden Visa).
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Entrevista
Lurdes Martins, country manager da Neinver Portugal

“O Vila do Conde The Style Outlets apresenta
um crescimento médio de 10% ao ano
quer em vendas quer em afluência”
Desde 2004, o outlet já recebeu
mais de 30 milhões de visitantes.
Esta é uma das razões porque
a taxa média de ocupação do
centro está muito próxima dos
100%.
Que razões explicam os resultados
conseguidos pela Neinver no Vila
do Conde The Style Outlets?
O conceito outlet mudou consideravelmente nos últimos anos. Já
não é uma opção de segunda escolha, mas um espaço de retalho
altamente valorizado pelos consumidores e parte integrante das opções de distribuição dos operadores. Atualmente, todas as grandes
marcas de moda utilizam os centros
outlet como um dos seus canais normais. Os bons resultados que temos
alcançado são o fruto da consolidação de um trabalho de continuidade
de aposta neste conceito, que é reconhecido não apenas pelos consumidores, que valorizam cada vez a
compra inteligente, como também
pelos operadores das grandes marcas presentes nos quinze centros
geridos pela Neinver que, no final
de 2013, nos elegeram como o segundo gestor de outlets em quem
mais confiam (segundo um inquérito
ECOSTRA-Magdus 2013). De facto,
o Vila do Conde The Style Outlets
tem registado um crescimentos assinalável desde a sua inauguração
em 2004. Ao longo de mais de 10
anos de existência tem conquistado uma posição cimeira no setor e
alcançado um resultado muito positivo, com crescimentos médios de
10% ao ano, quer em vendas quer
em afluências e é uma importante
referência como destino de compras value-for-money. Desde 2004,
o centro já recebeu mais de 30 milhões de visitantes. Por estas razões,
a taxa média de ocupação do centro
está muito próxima dos 100%, com
um mix comercial premium. O sucesso deste conceito traduz-se também na taxa de satisfação dos clientes que chega aos 89%, bem como
na repetição de visitas ao centro:
96% dos clientes voltam, o que representa uma média de cerca de 20
visitas anuais. 3 em cada 4 visitantes
faz efetivamente compras, sendo
que a despesa média dos clientes
do centro representa 41% do total
da sua despesa mensal em moda /
roupa.
Que iniciativas vão levar a cabo
para aumentar o número de visitantes este ano?
O tráfego alcançado em 2014 foi

marcas como Michael Kors, Furla,
Napapijri, Timberland (reabertura e
ampliação do espaço), Stefanel, Zippy, United Colours of Benetton, Villeroy & Boch, Seaside, para além da
inauguração da nova concept store da Nike, com cerca de 2000 m2,
mais do que duplicando a área que
ocupava até então no centro (850
m2) e da chegada da McDonald’s.
Já este ano, o centro deu as boas--vindas à marca italiana Trussardi, à
espanhola de têxtil lar Textura, à nacional Tiffosi, e a abertura da conceituada insígnia de moda masculina
espanhola El Ganso, representando
a entrada da marca no mercado outlet nacional.
Desde a sua abertura que o mix comercial do centro tem vindo a adaptar-se às necessidades dos clientes.

muito positivo e a confirmar a significativa predisposição para a compra de quem nos visita surgem os
indicadores das vendas (com um
crescimento na ordens dos 16%, em
relação a 2013). De facto, o centro
permite desfrutar plenamente a experiência de compra num ambiente
confortável e agradável e, por isso,
temos um calendário muito ambicioso que prevê um vasto conjunto
de ações ao longo do ano que continuarão a dinamizar este espaço e
a marcar a diferença. O Super Style
Day acontece todas as últimas quintas-feiras de cada mês. Oferece descontos adicionais que podem chegar aos 80% nas melhores marcas
nacionais e internacionais representadas no centro. Esta iniciativa, que
abrange cerca de 90% das lojas do
outlet, é uma referência junto dos

clientes, que reconhecem o conceito pioneiro e inovador do smartshopping.
Que iniciativas levaram a cabo
que permitiram este resultado em
2014?
Desde a sua abertura que o mix comercial do centro tem vindo a adaptar-se às necessidades dos clientes,
cada vez mais exigentes, garantindo
a democratização das marcas mais
aspiracionais e oferecendo um conjunto de marcas nacionais e internacionais que satisfazem um leque
alargado de consumidores. Seguindo a sua estratégia de permanente
reforço da oferta comercial através
da introdução de prestigiadas marcas nacionais e internacionais (com
descontos garantidos entre os 30 e
os 70%), em 2014 o centro recebeu

Este ano quais são as novidades
em relação às campanhas de marketing previstas?
Procuramos continuamente a inovação nas campanhas que desenhamos para o Vila do Conde The
Style Outlets, com o objetivo de
surpreender cada vez mais os nossos visitantes. Nesse sentido, temos
vindo a desenvolver iniciativas focadas na relação e envolvimento com
os clientes, como foi o caso da comemoração do Dia da Mulher com
o “Mr. Cash”, que se oferecia para
pagar as compras das senhoras; os
drones que distribuíram pelos “céus
do centro” mensagens de Amor no
Dia dos Namorados; ou a campanha
“Se a Mãe Diz” concebida para assinalar o Dia da Mãe e que contou
com um elevado número de participações off e online. Outra das novidades é o Showcase de moda. Em
parceria com a conhecida consultora
de Styling Vera Deus, todos os meses é disponibilizada no Vila do Conde The Style Outlets uma montra de
tendências. Em junho, julho, agosto
e novembro receberá os Super Style
Days em versão XXL (dois dias com
descontos até 80%). Os meses de
verão, o mês de aniversário (novembro), as aberturas de saldos, a época de Natal continuarão a ser marcos
estratégicos para estimular e premiar
a preferência de compra.
Que tipo de lojas e setores apresentam melhores resultados e
quais as que representam piores
resultados?
O centro funciona de uma forma
muito equilibrada. Trabalhamos minuciosamente o mix comercial segundo setores e atividade e categorias e os resultados têm sido muito
positivos. A grande maioria dos
operadores instalados alcança ótimos resultados.
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Notícia
Empresa é responsável pela gestão de 88 centros comerciais

Sonae Sierra aposta no reforço da prestação
de serviços a terceiros nos 14 países
onde está presente
Elisabete Soares
elisabetesoares@vidaeconomica.pt

A

Sonae Sierra, especialista
em centros comerciais, tem
como meta para este ano a
consolidação da atividade de prestação de serviços a terceiros. Assim,
na apresentação de resultados de
desempenho económico, ambiental
e social, Elsa Monteiro, responsável
global de sustentabilidade e comunicação corporativa da Sonae Sierra, adianta que a ”prioridade consistirá em estabelecer a presença e
aumentar a nossa quota de mercado nas geografias onde já estamos
presentes: Turquia, China, Rússia e
Norte de África”.
Em 31 de dezembro de 2014, a
Sonae Sierra era proprietária de 46
centros comerciais com um valor
de mercado de seis mil milhões de
euros, e estava presente em quatro continentes e 14 países: Portu-

por seu lado, Fernando Guedes Oliveira, CEO da Sonae Sierra.
Na sequência da compressão das
taxas de capitalização em Portugal e
Espanha, ”esperamos que os valores continuem a melhorar à medida
que mais investidores regressem ao
mercado. Já testemunhámos a confiança crescente dos investidores
em Espanha e esperamos que esta
confiança se intensifique, pelo menos em relação a ativos de primeira
linha”. Assim, adianta, ”no Sul da
Europa continuaremos a concentrar-nos em melhorar as taxas de ocupação, as receitas provenientes das
rendas e as vendas dos nossos lojistas, e em prosseguir com as obras
de ampliação e renovação para melhorar o valor do nosso portefólio
atual”.
Fernando Guedes de Oliveira
destaca, ainda, o facto de a atividade de desenvolvimento depender
da capacidade para reciclar capital

Em 31 de dezembro de 2014, a Sonae Sierra era proprietária de 46 centros comerciais
com um valor de mercado de seis mil milhões de euros.

mentar a nossa exposição”. Na sua
opinião, a situação económica deverá criar novas oportunidades de
desenvolvimento e de aquisição a
médio prazo, à medida que o setor
se for consolidando na sequência
da rápida expansão registada nos
últimos anos. ”Neste sentido, 2015
poderá ser um ano de considerável
incremento de atividade para a Sonae Sierra Brasil”, destaca.
O ano de 2014 a Sonae Sierra
atingiu um resultado líquido de 96,3
milhões de euros e um EBITDA de

107,8 milhões de euros. Os resultados diretos ascenderam a 52,7
milhões de euros e os resultados
indiretos a 43,6 milhões de euros.
”O otimismo cauteloso com que iniciámos o ano evoluiu positivamente,
uma vez que a recuperação que testemunhámos no segundo semestre
de 2013 prosseguiu em 2014. Isso
traduziu-se num desempenho muito
encorajador em matéria de vendas
dos lojistas e de taxas de ocupação
na Europa e num crescimento continuado no Brasil”, refere.

Estratégia de sustentabilidade
como fator de diferenciação

gal, Alemanha, Argélia, Azerbaijão,
Brasil, Colômbia, China, Espanha,
Grécia, Itália, Marrocos, Roménia,
Rússia e Turquia. Na mesma data,
a Sonae Sierra era responsável pela
gestão ou comercialização de 88
centros comerciais com uma Área
Bruta Locável de 2,3 milhões de m2
e cerca de 8300 lojistas. Em 2014,
registou mais de 440 milhões de
visitas nos centros comerciais que
gere. Atualmente, a Sonae Sierra
tem sete projetos em fase de desenvolvimento, incluindo três para terceiros, e quatro novos projetos em
carteira. “Estamos otimistas em relação às perspetivas para o próximo
ano e esperamos que as condições
macroeconómicas externas melhorem na maioria dos nossos mercados ao longo de 2015”, destaca,

e para encontrar as oportunidades
certas. ”Vamos continuar a procurar
oportunidades para reciclar capital e reforçar os nossos planos de
investimento em mercados como
a Alemanha, Itália e em mercados
emergentes, como Marrocos e Colômbia, onde estamos confiantes
de que existam as condições adequadas”.
No Brasil, a estratégia da Sonae
Sierra consiste em adotar uma abordagem oportunista para desenvolvimentos e aquisições em locais privilegiados para reforçar o portefólio.
”Vamos concentrar-nos na requalificação de ativos-chave com potencial de criação de valor e todas as
atividades incidirão nas cidades de
primeiro nível como São Paulo e Rio
de Janeiro, onde pretendemos au-

A

nova estratégia de sustentabilidade da Sonae Sierra foca-se na criação de valor partilhado a longo prazo, considera Elsa Monteiro. ”A
nossa abordagem continua a representar um importante fator de
diferenciação da nossa empresa, acrescentando valor à nossa oferta como
prestador de serviços e parceiro de negócio”, refere.
As melhorias introduzidas na gestão de energia, água e resíduos permitiram à Sonae Sierra reduzir o impacto ambiental e evitar custos de 18,6
milhões de euros só em 2014.
Em relação ao futuro, refere, ”a estratégia de sustentabilidade coloca-nos
numa posição favorável face aos desafios sociais e ambientais. O nosso
foco de longo prazo na resiliência dos recursos é vital para sustentar o valor
dos nossos ativos e para nos proteger de futuras limitações de recursos
como a escassez de energia ou de água”.
Refira-se que o foco em lojistas prósperos resultou em conceitos de retalho inovadores, como as Flash Stores e as Coop Stores, que incentivam o
empreendedorismo e reforçam a nossa oferta para os consumidores. ”De
facto, um dos maiores desafios com que globalmente o setor de retalho se
depara reside na capacidade de resposta à mudança de comportamento
dos consumidores, designadamente o aumento das compras on-line”. Este
desafio é visível, por exemplo, através da utilização de meios digitais, como
a PromoFans, plataforma de promoções multicanal que demonstra a forma
como os formatos físicos e online podem funcionar em conjunto e direcionar o tráfego de visitantes para centros comerciais da Sonae Sierra.
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Entrevista
Miguel Mota Alves, franquiado e diretor da ERA Cascais

“A abertura do financiamento leva a que o cliente
português seja um dos líderes na procura de casa
no concelho de Cascais”
Elisabete Soares

O aumento da procura está a impulsionar a reabilitação ou a construção nova?
A zona de Cascais tem muita procura de imóveis para remodelar e
colocar no mercado de arrendamento logo de seguida, tanto o
arrendamento de curta duração
como o de longa duração tem vindo a crescer. Em relação à construção nova, a situação é um pouco
diferente, a obtenção de financiamento bancário ainda não está muito facilitada, contudo, alguns investidores com capitais próprios já se
mostram interessados em investir
na construção de raiz na zona de
Cascais.

elisabetesoares@vidaeconomica.pt

A beleza natural da região de
Cascais permitiu que, desde
sempre, esta fosse a zona
escolhida por muitas das famílias
endinheiradas, como local para
viver. A tradição manteve-se
e nas últimas décadas muitos
estrangeiros procuraram
Cascais para comprarem a sua
casa de férias ou, mesmo, a
sua primeira residência, tendo
em conta a proximidade da
cidade de Lisboa. Nesta altura
Cascais está a viver, novamente,
uma época alta e a procura
está perto de superar a oferta
existente, algo que não acontecia
há vários anos. Isto porque
muitos clientes internacionais
continuam a procurar imóveis,
especialmente para investimento.
Uma oportunidade para saber,
junto de Miguel Mota Alves,
franquiado e diretor da ERA
Cascais, quais as novidades em
relação a este mercado.
Como se caracteriza atualmente a
procura de imobiliário no concelho
de Cascais?
Claramente a confiança está a regressar aos investidores nacionais.
Desde o início de 2015 houve um
aumento da procura e do interesse por parte dos clientes portugueses. Este movimento prende-se com
o facto de os bancos estarem a dar
melhores condições para a aquisição de imóveis e também
a
confiança para
investir
ou trocar de
casa ser
cada vez

Nas últimas décadas muitos estrangeiros procuraram Cascais para comprar casa.

maior. No ano de 2014, a procura
era largamente liderada por clientes estrangeiros, em 2015, na zona
de Cascais, a procura está dividida
equitativamente entre potenciais
clientes portugueses e estrangeiros.
Quem lidera a procura e quais são
os produtos e valores médios mais
solicitados?
Atualmente a procura é liderada
por três tipos de clientes: os que
estão interessados nos benefícios
fiscais que Portugal oferece, maioritariamente de nacionalidade francesa; os investidores que procuram
a obtenção de Golden Visa, em que
a nacionalidade chinesa lidera este
tipo de investimento. Por força da
melhoria da confiança na economia
e a abertura do financiamento bancário temos neste momento o cliente português como um dos líderes
na procura. Os valores médios mais
procurados na zona de Cascais vão
de 400.000 G a 500.000 G para as
moradias e 150.000 G a 250.000 G
nos apartamentos.
É possível saber quais os negócios mais interessantes que
foram realizados pela loja
ERA Cascais?
Não consigo destacar
um tipo de negócio. Diria que os negócios mais
interessantes estão intimamente ligados ao
valor de aquisição.
Obviamente, a obtenção de Golden Visa
representa sempre
negócios
interessantes devido ao valor necessário para
a sua concretização.
Outro tipo de negócio interessante para
nós é o tipo de negó-

cio que permite gerar mais valor, ou
seja, aquele que, por força do profissionalismo e tratamento do cliente, traga outro negócio agregado.
Para nós, um negócio interessante é
aquele que gera valor ao longo do
tempo e não de alto lucro imediato.
Existe atualmente oferta disponível para satisfazer a procura?
Penso que neste momento, na
zona de Cascais, a oferta é adequada em relação à procura. No entanto, sentimos a falta de construção
nova que claramente começa a ter
muita procura por todo o tipo de
clientes, quer nacionais quer estrangeiros.
Qual tem sido o comportamento a
nível dos preços, tanto do produto acabado como dos prédios para
reabilitar e terrenos disponíveis?
Temos notado um crescimento
nos preços dos imóveis em todos os
segmentos de mercado. A melhoria
da confiança e o regresso dos financiamentos bancários têm permitido
aos proprietários aumentar o valor
dos seus imóveis. No entanto, esse
incremento de valor tem tido uma
base sustentada e não exagerada
como aconteceu no passado recente.

Qual tem sido o papel da ERA Cascais no aconselhamento dos clientes em relação às potencialidades
do mercado?
Penso que o papel da ERA Cascais tem sido importante no aconselhamento dos clientes e nos seus
investimentos. A prova disso mesmo é a satisfação que os mesmos
demonstram. Temos vários casos
em que os nossos clientes estrangeiros e portugueses trazem amigos
ou familiares que também investem
na zona de Cascais por intermédio
da ERA Cascais. Existem também
várias situações de segundas compras por parte dos nossos clientes.
Estes exemplos de satisfação são
a demonstração do bom trabalho
que tem sido desenvolvido por toda
a equipa da ERA Cascais, e obviamente motivo de orgulho para toda
a equipa.
É possível saber qual foi o volume de negócios da loja ERA Cascais em 2014 e a perspetiva para
2015?
2014 foi o ano de arranque da
nova ERA Cascais e a faturação ultrapassou em cerca de 25% as nossas expetativas e previsões, para o
ano de 2015 prevemos um aumento de faturação de 60% a 80% em
relação ao ano de kick off (inicio da
atividade).

Alguns dados interessantes
sobre o mercado imobiliário de Cascais:
• Em 2014: 80% foram clientes estrangeiros; 20% de clientes nacionais
• Destacaram-se as nacionalidades: chineses e franceses
• Os clientes procuram imóveis para investimento: o comércio/lojas; com
potencial para guest houses/hostels (sobretudo portugueses); apartamentos T0 e T1 apartamentos para short renting – investimento até
100.000 euros (existe lista de espera/procura essencialmente nacional).
• Outros dados curiosos: o preço médio de venda – 300.000 euros; o grosso da procura internacional - entre os 500.000 euros e o um milhão de
euros; essencialmente registaram-se prontos pagamentos.

