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Turismo de negócios no Porto em alta
O Porto subiu três posições em 2014 no ranking mundial MICE, ocupando o 43º lugar entre mais de 400 cidades. A Associação de Turismo
do Porto (ATP) destaca que foram realizados em 2014 um total de 57
eventos internacionais no Porto. A ATP aponta como objetivo para o
próximo ano alcançar uma nova subida do Porto, com a oferta de novos equipamentos, como o
centro de congressos no Pavilhão Rosa Mota.

TURISMO

Investimento francês no turismo
O investimento francês
no turismo residencial em
Portugal ganha peso crescente.
Os franceses estão entre os
cinco maiores compradores no
Algarve e no top 3 em Lisboa.
Em determinados segmentos,
como a reabilitação para,
entre outros, o arrendamento
turístico, lideram o
investimento externo.
MARC BARROS
marcbarros@vidaeconomica.pt

Em 2014, foram vendidas, em Portugal, cerca de 25 mil casas de segunda habitação para residentes estrangeiros, o que
correspondeu a um total de 4600 milhões
de euros em investimento. Cerca de 16%
foram vendidas a cidadãos franceses. Para
além do volume global de vendas, tal investimento deu origem a mil milhões de
euros em gastos adicionais relacionados
com a manutenção das casas, consumos de
produtos e serviços dos novos residentes, e
mais 230 milhões de euros em impostos.
“O mercado de turismo residencial segue a tendência do turismo tradicional:
quando o mercado turístico de um país
aumenta, também sobe a procura pelo
turismo residencial desse país”, refere o
presidente da Associação Portuguesa de
Resorts, Diogo Gaspar Ferreira.
Nesse sentido, a APR “prossegue uma
estratégia de comunicação e valorização
da oferta nacional de turismo residencial
junto desse mercado”, disse à VE. Esta
“passa pela realização periódica de ações
comerciais e de relações públicas e pela
presença em feiras principais, como o Salão do Imobiliário e do Turismo Português em Paris”.
França no top 3

Segundo um estudo da PwC, o turismo
residencial poderá gerar receitas na ordem
dos 10 mil milhões de euros e a criação de
120 mil empregos por ano. Atualmente,
Portugal detém 5% de quota deste mercado, em relação a países como a Espanha,
com 40%, França, com 20%, e a Itália,
também com 20% da quota.
No caso do mercado francês, este “já
hoje se destaca em Lisboa como um dos
três principais mercados compradores e
está no Top 5 no Algarve”.
Também Hugo Santos Ferreira, secretário-geral da Associação Portuguesa de
Promotores e Investidores Imobiliários
(APPII), destaca a “enorme vaga de investimento estrangeiro” realizado em Portugal
neste setor e destaca o facto de ter “hoje na
nossa massa associativa importantes empresas e veículos de investimento estrangeiros, incluindo também franceses”.
A estratégia da APPII para cimentar a
posição naquele mercado “tem passado

Segurança, atratividade do destino e benefícios fiscais marcam a diferença para o mercado emissor francês de turismo residencial.

L’Hirondelle quer trazer reformados franceses para Portugal
Em França, existe uma agência de migração
regional que pretende capitalizar o interesse
dos seniores e reformados franceses
por Portugal enquanto destino de férias
prolongadas ou mesmo instalação definitiva.
A L’Hirondelle, que se apresenta como agência
de migração sazonal, integrou Portugal no
leque de destinos que oferece aos reformados
franceses, correspondendo às estimativas do
Governo, que apontam para cerca de 20 mil
os franceses que poderão vir para Portugal,
atraídos pelas vantagens fiscais, proximidade
geográfica e cultural, clima e gastronomia.
Segundo o que Mathilde Tenneroni, presidente
da empresa, havia dito à VE, “200 mil
reformados franceses já vivem no estrangeiro”,
sendo que, “depois do início da crise
económica, verificou-se um incremento nas
partidas da ordem dos 60%”.

pela apresentação aos agentes internacionais de condições privilegiadas no acesso
ao mercado imobiliário português. O que
fazemos depois é receber estes ‘players’
internacionais na nossa associação, para
depois os colocarmos em contacto direto
com os restantes associados”, referiu.
A “presença internacional” da APPII no
mercado francês passa ainda pela presença
“ininterrupta” do presidente da direção,
Henrique de Polignac de Barros, “há cerca
de 25 anos no MIPIM em Cannes, no Sul
de França, considerada a maior feira imobiliária do mundo, exclusivamente para
profissionais”.
Idade média dos imóveis é baixa

O turismo de Portugal “não vive hoje
apenas da sazonalidade ou das praias a sul.
Concretamente, no que respeita ao turismo residencial, a procura faz-se hoje sentir
também ao nível das cidades, ou mesmo
já em regiões com menor centralidade,

Atualmente, “800 mil reformados pensam
partir; é esse o nosso mercado”, referiu. Para
o caso de Portugal, desde setembro de 2013
“já recebemos contactos de 1000 pessoas
interessadas no destino”.
E, na realidade, “em média instalam-se
definitivamente 20% dos clientes”. Em
Portugal esse número “poderá no próximo ano
chegar aos 50%”, adiantou.
A empresa esteve em Portugal este mês e
Christine Croubois, diretora internacional
da empresa, referiu que até ao momento o
Algarve é o destino preferido destes migrantes
gauleses.
“Porto, Lisboa e Algarve são os destinos
preferenciais, mas com a tendência de subida
dos preços, aconselhamos as pessoas a
optarem pelo Alentejo, que pode ser uma boa
opção para os franceses, que não têm tanto

como, por exemplo, a região do Oeste”,
disse Santos Ferreira.
O presidente da APR reforça que o país
possui “uma oferta imobiliária de elevada
qualidade e muito recente”, já que “o stock
de casas para venda no mercado do turismo residencial nacional não chega a meia
dúzia de milhares de unidades”.
Ou seja, acrescenta, “o equivalente a um
ano de vendas nos anos pré-crise. Os nossos vizinhos em Espanha têm várias centenas de milhares de casas para venda, o que,
inevitavelmente, torna muito superior a
idade média desses imóveis”.
Efeito na reabilitação urbana

Associado ao investimento francês em
Portugal na aquisição de segunda habitação ou arrendamento turístico está a atividade da reabilitação urbana, em determinadas localizações, como Porto, Lisboa
ou Algarve. “Julgo que a reabilitação tem
hoje todas as condições necessárias para se

poder de compra como os suecos ou alemães”,
acrescentou.
Ao mesmo tempo, a instabilidade no Norte
de África fez a procura por aqueles mercados
afundar. Mesmo que Portugal seja um país
mais caro, temos pessoas que querem
mudar-se pelos benefícios fiscais oferecidos.
As pessoas gostam também da sensação de
segurança em Portugal; em França já não se
sentem seguras”, referiu Christine Croubois.
“Quando as pessoas decidem mudar-se,
alugam uma habitação primeiro e depois
compram. Devo referir que o mercado de
arrendamento de longa duração em Portugal
não é tão grande como em França. Temos
muitos clientes que decidiram vender a sua
residência em França, alugam primeiro e
demoram algum tempo até escolherem a casa
que vão comprar”, disse aquela responsável.

tornar um importante vetor da construção
e do imobiliário nacional”, refere Hugo
Santos Ferreira.
No caso específico do mercado do Grande Porto e Norte, Ricardo Sousa, administrador da Century 21 Portugal, refere que
“a região apresenta atualmente um grande
potencial de desenvolvimento no setor
imobiliário, em particular nos segmentos
do mercado de reabilitação urbana, mercado internacional e do próprio mercado
local residencial”.
Em 2014, a rede Century 21 Portugal realizou 1545 vendas de imóveis para
clientes internacionais, que demonstram
uma subida de 32%, face às 1168 transações registadas no segmento internacional,
no ano de 2013.
A França foi o país que mais contribuiu
para este crescimento do negócio dos mercados internacionais, a liderar com cerca
de 45% das transações, seguida pelo Reino
Unido, com 28%, e pela Bélgica com 16%
das transações internacionais da rede.
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Bom Sucesso Gourmet lança carta de verão

Furnas Boutique Hotel em soft opening

O Bom Sucesso Gourmet, restaurante do Hotel da Música,
apresenta a Carta de Verão – um cardápio recriado pelo Chef
José Ribeiro que aposta na gastronomia tradicional portuguesa. Os menus “Degustação para 2”, “Petiscos para 2” e “Tapas
5J para 2” preservam a inspiração ibérica e os petiscos quentes
ou frios apontam para sabores de Verão.

O Furnas Boutique Hotel, localizado nas Furnas de São Miguel,
nos Açores, está em soft opening em Maio. Com 55 quartos, este
hotel, gerido pela marca DHM - Discovery Hotel Management,
tem como principal atração do hotel o spa, que utiliza a água termal denominada “Água Férrea das Quenturas” com uma temperatura de 59,6º. O spa tem
piscina termal dinâmica, centro de fitness e 10 salas de tratamento.

residencial dinamiza segmento
Turismo residencial poderá
gerar receitas na ordem dos
10 mil milhões de euros e a
criação de 120 mil empregos
por ano
Burocracia ainda diﬁculta

Ao mesmo tempo, e tendo em conta o
quadro de concorrência internacional em
que este segmento se coloca, “Portugal está
hoje em dia bastante competitivo do ponto
de vista jurídico e fiscal para residentes não
habituais”, disse Diogo Gaspar Ferreira.
“Isto não significa que podemos ficar

descansados. Bem pelo contrário, devemos
estar continuamente em busca de formas de
nos diferenciarmos e de agilizarmos os nossos processos burocráticos”, colocando “em
prática, continuamente, novas maneiras de
aumentar a respetiva eficiência e eficácia”.
Por seu turno, o secretário-geral da APPII afirma que “o principal fator de captação de investidores para o nosso país,
incluindo os franceses, não estará tão dependente de regimes jurídico-legais, mas
da própria cooperação e sinergias que se
estabelecem entre os países em causa”. E
refere a cooperação longa no caso francês,
enumerando várias empresas francesas
com forte implantação em Portugal.
SIPI mais amplas

Hugo Santos Ferreira destaca que “todos

os segmentos do mercado imobiliário só
terão a ganhar com um regime fiscal mais
competitivo dos veículos de investimento
imobiliário nacionais, sejam eles as Sociedades de Investimento em Património
Imobiliário (SIPI, considerados os “REIT
portugueses”), os fundos de investimento
imobiliário, ou outros”.
Na sua ótica, o “regime de tributação à
saída”, que prevê a deslocalização da incidência de IRS e IRC da esfera dos veículos
de investimento para a esfera dos seus investidores, “vigorará não só para as SIPI,
mas também para os fundos e sociedades
de investimento imobiliário no geral”.
No que diz respeito às SIPI, “é natural
que estas possam vir a favorecer o mercado
arrendamento habitacional em Portugal”,
disse. “Contudo, note-se que estas sociedades de investimento imobiliário são vo-

cacionadas para o arrendamento, mas não
limitadas ao habitacional. Aliás, essa é uma
das grandes novidades que as distingue dos
FIIAH – Fundos de Investimento Imobiliário para Arrendamento Habitacional”.
A criação das SIPI, que se prevê venha
ainda a acontecer durante a governação
do atual executivo, “é boa e é esperada”.
Porém, “temos apontado como crítica o
montante mínimo exigido de capital social
de cinco milhões. Este valor é importado
das espanholas SOCIMI e dos REIT americanos, porém a dimensão do nosso país
e do nosso património imobiliário está
longe de ser igual à destes países”. Aquele
responsável admite que “seria importante
reduzir-se e adequar-se este patamar à realidade portuguesa, sob pena de as SIPI virem
a estar ao alcance de poucas empresas portuguesas e perderem assim a sua utilidade”.
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GUIAS DE ARQUITETURA - EDIÇÃO VIDA ECONÓMICA

Guia de Arquitectura – Espaços e Edifícios
Reabilitados
Nuno Campos e Patrícia Matos
A maioria das obras apresentadas nesta publicação
pertencem a arquitetos que defendem que o
confronto com a necessidade de intervir terá de partir
da consideração de que cada caso é um caso pois
cada edifício tem a sua própria especificidade e o seu
passado não deve ser negligenciado. Edição a cores,
PT/ING, com mapas, fotografias, textos dos autores
das obras, informação sobre o tipo de visita possível
e coordenadas GPS.
Nº de páginas: 256
Preço: 24,90 €

Saiba mais em

Guia de Arquitectura Norte e Centro de Portugal
Nuno Campos e Patrícia Matos

Guia de Arquitectura Sul e Ilhas de Portugal
Nuno Campos e Patrícia Matos

Com 219 obras (construídas entre 1974-2010),
coordenadas GPS e mapas.
A selecção, assim como o tratamento e organização de
conteúdos, é da responsabilidade da Traço Alternativo
Arquitectos Associados.
O texto de apresentação do guia é da autoria do
Arquitecto Álvaro Siza Vieira.

O livro está organizado por distritos, contém 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 Sul e Ilhas do país, entre 1974-2010.
Este guia responde de forma eficaz aos anseios de todos
aqueles que gostam de visitar obras de arquitectura:
um guia com boas obras, fotos esclarecedoras, mapas e,
inovando neste ponto, com coordenadas GPS.

Nº de páginas: 219
Preço: 20 €
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