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É preciso pensar além do edifício,
focando na cidade e no habitat

A Fundação Oriente foi o palco escolhido para a estreia do BUILDing
Energy Symposium, que reuniu em Lisboa dezenas de profissionais do
setor para uma reflexão acerca do futuro dos edifícios e das cidades portuguesas, com o foco na questão energética e da sua sustentabilidade do
ponto de vista económico e ambiental.
Realizado nos dias 24 e 25 de novembro, o evento foi comissariado por
Augusto Mateus, economista e professor do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), e Manuel Duarte Pinheiro, professor do Instituto Superior Técnico (IST), e contou com o input de mais de 30 oradores
e especialistas nacionais e internacionais ao longo das várias sessões
que constituíram os dois dias da agenda..

24 NOVEMBRO
A abrir a sessão do primeiro dia, a intervenção do professor do IST,
Manuel Duarte Pinheiro apelou a um maior envolvimento de todos na
prossecução das estratégias e políticas que visam diminuir a pegada
ambiental da atividade imobiliária e construtiva. «Não podemos ficar
à espera que sejam os outros a fazer algo», apontou, lembrando que
esse envolvimento coletivo é «essencial» para responder eficazmente
às necessidades e atingir os objetivos de sustentabilidade e eficiência
energética no imobiliário.
Uma opinião partilhada por Ivone Rocha, da Sociedade de Advogados Rebelo de Sousa (SRS), para quem a maior dificuldade do nosso
tempo é, precisamente, a «mudança de comportamentos». A seu
ver, há que ter «paciência, resistência e sorte: paciência para as
políticas públicas, resistência para a obtenção de financiamento e
um pouco de sorte».
Não tem dúvidas de que «o nosso problema energético rapidamente
se pode transformar em novas formas de negócio», assinalando que
apenas «resistimos porque mudar é complicado».

// Álvaro Santos, Porto Vivo SRU; António Gil Machado, Vida Imobiliária; Abel Mascaranhas, IFRRU; José Almeida Guerra, APPII.

Verbas do IFRRU 2020 deverão estar
disponíveis em 2016
As políticas públicas, os incentivos e o financiamento marcaram a
primeira mesa redonda da tarde, que contou com a participação de
Abel Mascarenhas, presidente da Comissão Executiva do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU
2020), Álvaro Santos, presidente da Porto Vivo – Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense (SRU), José Almeida Guerra,
vice-presidente da direção da Associação Portuguesa de Promotores
e Investidores Imobiliários (APPII).
Num momento em que o Instrumento Financeiro para a Reabilitação
e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020), no âmbito do Portugal 2020,
já está sinalizado e em marcha, a nova linha de financiamento esteve no centro das atenções deste painel. E, as expetativas em relação
ao IFRRU são grandes, até porque «conjuga dotações do Portugal
2020 com comparticipação pública e capta investimentos do Banco Europeu de Investimento (BEI)» e «financia com condições que
não existem no mercado», reconheceu Abel Mascarenhas. Para já, é
preciso «firmar os acordos, o Estado terá de fazer a candidatura
formal e só depois será feito o lançamento do concurso público»,
pelo que as verbas deste instrumento estarão no terreno «no segundo semestre de 2016», avançou aquele responsável.
Esclarecendo que são elegíveis ao abrigo do IFRRU as intervenções
em centros históricos, zonas ribeirinhas e zonas industriais abandonadas, Abel Mascarenhas lembrou ainda que de acordo com as metas
definidas «a reabilitação urbana deverá representar 23% da atividade do setor da construção em 2020». E, a «chave para o sucesso»
assentará na existência de «parcerias entre o Estado, as autarquias,
as empresas e o sistema financeiro».
A dinâmica do Centro Histórico do Porto também foi objetivo de análise, até porque este é um palco de ensaio de como a reabilitação urbana
pode estar aliada à renovação energética. «Entre 2009 e 2014 foram
emitidos um total de 441 certificados energéticos na cidade do Porto,
60% dos quais no Centro Histórico», referiu Álvaro Santos, presidente da Porto Vivo – SRU, frisando a «dinâmica» desta área da cidade. O
presidente da Porto Vivo – SRU reconheceu, contudo que «este volume de certificados energéticos representa apenas 1% de todos os edifícios residenciais na cidade», pelo que «pod emos fazer muito mais».
Razão pela qual a Porto Vivo – SRU tem vindo a estudar a oportunidade de criar um novo instrumento financeiro, «um mecanismo de
alavancagem mais forte», um Fundo para a Eficiência Energética e
Reabilitação do Centro Histórico do Porto (REENERGI.CHP).
Representando a fileira dos promotores imobiliários, José Almeida
Guerra, sublinhou a importância de «assegurar um retorno». A seu ver,
para que a reabilitação também seja cada vez mais energética, «a chave está em ter um compromisso de gestão no futuro», até porque «ao
fazermos um edifício melhor ele será sempre mais rentável», afirmou o
vice-presidente da direção da APPII.

Participando neste debate, o professor Manuel Duarte Pinheiro defendeu que no que toca ao investimento «temos de ter expetativas de
‘payback’ mais prolongado, mas com uma maior garantia de durabilidade». E, para isso «tem de haver um ‘mix’ e os financiamentos
devem ser exemplares».
O segundo painel da tarde arrancou com a apresentação de Gilberto
Jordan, CEO André Jordan Group, para quem uma «política de qualidade e sustentabilidade» tem de estar na base dos grandes projetos
urbanísticos de comunidades planeadas, de que são exemplo o Belas
Clube de Campo ou a Quinta do Lago, empreendimentos desenvolvidos
de raiz pelo grupo e que são hoje referências nacionais e internacionais
na área da sustentabilidade aplicada ao imobiliário e ao turismo.

// Paulo Prazeres Pais, CML; Gilberto Jordan, André Jordan Group; Francisco Rocha
Antunes, RICS; Maarten Vermeulen, RICS

Pensar a eficiência energética e a
sustentabilidade da escala da cidade
ao edifício
«Como partir de um edifício para uma cidade sustentável?» foi o desafio proposto ao painel da segunda mesa redonda desta tarde, que se
desenvolveu logo após a apresentação de Maarten Vermeulen, managing director for Europe, Russia & CIS, RICS, focada na «inovação das
infraestruturas» e no «futuro da cidade».
Ainda que representando apenas uma parte, os edifícios e as inovações
em demais infraestruturas impulsionarão as ‘cidades do futuro’, que
terão de ser obrigatoriamente «lugares onde as pessoas querem viver
e fazer negócios». No final da sessão, e após a mesa redonda moderada por Francisco Rocha Antunes, RICS Portugal, e que contou com as
participações de Maarten Vermeulen, Gilberto Jordan e Paulo Prazeres
Pais, diretor do Departamento de Planeamento da Direção Municipal
de Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, a conclusão era clara:
não poderemos criar cidades sustentáveis, sem que trabalhemos em
conjunto e em harmonia as suas três componentes fundamentais: sociedade, ambiente e economia.

25 NOVEMBRO
Edifícios novos terão balanço energético próximo de zero em 2020
No arranque dos trabalhos do segundo dia do BUILDing Energy Symposium, Elsa Monteiro, head of sustainability, da Sonae Sierra, apresentou o
projeto Bright, uma ferramenta desenvolvida pela Sonae Sierra para otimizar o desempenho energético dos seus centros comerciais. Esta ferramenta
«permite identificar o comportamento, o desempenho energético do edifício e comparar esse resultado com o desempenho ótimo simulado pelo sistema. Compara o consumo real com o consumo otimizado o que permite
identificar as perdas de energia mais significativas, as ineficiências que
condicionam o melhor desempenho do edifício», explicou a responsável.
Com a aplicação deste sistema, ao portfólio da Sonae Sierra, «evitamos
gastar 18 milhões de euros com gastos energéticos» só no ano de 2014.
Elsa Monteiro aproveitou a ocasião para recordar que a eficiência energética é «uma tendência global», e que deve ser tratada «não só por imposição
legal, mas também como oportunidade de criar valor para o negócio».
«O objetivo do proprietário é tirar um valor real dos seus investimentos» começou por afirmar Miguel Kreiseler, head of property & asset
management, da JLL, esclarecendo que «o green building é um valor
acrescentado». Este especialista mostrou que «a construção verde não
é mais cara» até porque «a otimização trará uma poupança perpétua», embora reconheça ser «fundamental» desmistificar alguns mitos
que são verdadeiros entraves à mudança de comportamentos.
A temática da eficiência energética nos grandes edifícios e os desafios do
autoconsumo marcaram a primeira mesa redonda desta manhã, moderada pelo professor Manuel Duarte Pinheiro e participada por Elsa Monteiro, Miguel Kreiseler e Raul Cunha, diretor geral da dst Sustentáveis.
Destacando o papel que os atores da construção devem ter para sensibilizar os restantes intervenientes a apostar na sustentabilidade energética,
o responsável da dst contou que «estamos a trabalhar para edifícios que
terão um balanço energético próximo de zero em 2020» o que implica
reduzir as emissões de C02, «mas também reduzir custos de construção
e de manutenção». Na ocasião destacou, como exemplo, um grande empreendimento que está a ser instalado na ilha da Graciosa, nos Açores.
Um projeto no qual a dst Sustentáveis é parceira e onde está «a implementar um sistema que vai armazenar energia eólica e solar».

// Luis Castanheira, ISEP; Augusto Mateus, Augusto Mateus & Associados; Miguel
Franco, Schmitt and Sohn; Hélène Lohr, Grupo Saint Gobain; António Gil Machado,
Vida Imobiliária.

A importância da cadeia de valor: os
desafios e as oportunidades
Após o coffee break da manhã, os trabalhos foram retomados por Hélène Lohr, diretora de Sustentabilidade de Imóveis e Infra-estruturas do
Grupo Saint-Gobain, que ali apresentou o programa de eficiência energética dos edifícios Saint-Gobain para o setor terciário.
«O mundo mudou, evoluiu muito depressa e hoje pertencemos a
uma realidade bem mais complexa do que no passado» e por isso
«temos de prestar mais atenção a toda a cadeia de valor», explicou
o professor Augusto Mateus. E, neste sentido «é preciso pensar além
do edifício, cada vez mais há que pensar além do edifício, cada vez
mais há que pensar também na cidade e no habitat» e que «precisamos de investimento que não seja só despesa, mas sim que seja
facilitador de novos investimentos».
As oportunidades e os desafios da cadeia de valor estiveram em análise durante a mesa redonda moderada por Miguel Franco, da Schmitt
+ Sohn Elevadores e que contou com as participações de Hélène Lohr,
Augusto Mateus e do professor Luís Castanheira, do Instituto Politécnico do Porto. A importância de desenvolver um trabalho em rede, «decisivo» para «renovar o paradigma económico», considerando todos
os agentes da cadeia de valor foram alguns dos aspetos em evidência
durante o debate, a par com a necessidade de difundir o conhecimento
de modo a preparar famílias mais exigentes.
A sessão da manhã encerrou com a intervenção de Alberto Coloma
Campal, diretor do Projeto Habitat, da Saint-Gobain que ali apresentou
aquela que é «a casa do futuro» pelos “olhos” da Saint-Gobain. Um edifício que «reúne cinco aspetos principais» que afetam o conforto dos
seus habitantes, a saber: o conforto térmico, acústico e visual, a qualidade do ar interior e ser economicamente acessível, fator determinado
pelo nível de preço da construção e manutenção do edifício.

// Miguel Kreiseler , JLL; Manuel Duarte Pinheiro, IST; Elsa Monteiro, Sonae Sierra; Raul
Cunha, dst Renováveis

Automóveis elétricos: uma mudança
de paradigma na mobilidade
Pensar na cidade é também pensar na mobilidade do futuro. Um tema
abordado por Erik Ubels, Carlos Jesus, CEO da ZEEV – Mobility for
People e João Hormigo, representante da Associação Portuguesa de
Facility Management (APFM), durante a última mesa redonda do BUILDing Energy Symposium.

// John Lovell, ULI UK; Michael Savage, IHG InterContinental Hotels Group; António
Gil Machado, Vida Imobiliária; Margarida Caldeira, Broadway Malyan; Steven Fawkes,
Investor Confidence Project.

Tendências do futuro: a tecnologia
aliada a um novo comportamento
A intervenção de Michael Savage, diretor de responsabilidade corporativa e sustentabilidade, do IHG InterContinental Hotels Group marcou
o arranque da sessão da tarde. Seguiu-se depois a apresentação de Jon
Lovell, chairman of the ULI UK Sustainability Council e Co-Founder,
Hillbreak, que se debruçou sobre as principais tendências do futuro no
campo da sustentabilidade aplicada ao imobiliário, dando o mote para
o debate da próxima mesa redonda, na qual a estes dois oradores se
juntaram a Margarida Caldeira, main board diretor, Broadway Malyan
e de Steven Fawkes, senior adviser, Investor Confidence Project.
De olhos postos no futuro Steven Fawkes, senior adviser, Investor Confidence Project, não duvida de que «teremos novas tecnologias que irão
promover a eficiência energética, cada vez mais fácil e barata». Todavia,
reconhece que precisamos de correspondente inovação «nos processos
de decisão, na gestão, na organização das instituições e nas finanças»,
aspetos que cabem às pessoas controlar. Uma mudança de comportamento pode traduzir reduções de energia «entre 20 a 40% ou mais nos
nossos edifícios sem qualquer nova tecnologia». O responsável aproveitou ainda a ocasião para apresentar o Investor Confidence Project
(ICP Europe) «uma iniciativa que está a acelerar o investimento em
eficiência energética» e que traz «uma abordagem padronizada que
reduz custos de transação e riscos», com grande impacto no desenvolvimento de projetos de eficiência energética.
Após a pausa para café, os trabalhos foram retomados por Erik Ubels,
director information technology e workplace services at Deloitte Nederland, que ali apresentou o caso do edifício da Deloitte na Holanda, «o
escritório mais sustentável do mundo, onde tudo está ligado à internet,
com um total de 28.000 sensores». Numa altura em que «a informação
e os dados são o novo o ouro», Erik Ubels parece não ter dúvidas que «a
verdadeira revolução está na tecnologia».

«Os automóveis elétricos ainda estão numa zona cinzenta para a
maior parte das pessoas», começou por referir Carlos Jesus. Todavia,
«as perspetivas são de um crescimento do uso de carros elétricos muito
acentuado» nos próximos anos. Uma tendência que acarreta a necessidade de tomar medidas na construção dos novos edifícios que devem
surgir preparados para «satisfazer as novas necessidades de abastecimento destes veículos», salientou o painel.
Realizando-se pela primeira vez em 2015, o BUILDing ENERGY
Symposium é um evento organizado pela Vida Imobiliária e pela
Promevi. O diretor do certame, Arturo Malingre, explica que «acima
de tudo, o BUILDing ENERGY Symposium pretende ser uma ferramenta com utilidade prática para todos os profissionais que se
relacionam, de forma direta ou indireta, com o ciclo de vida de um
edifício, desde proprietários e investidores, aos ocupantes, utilizadores (população flutuante), projetistas, equipas de gestão e manutenção, agentes imobiliários, até aos construtores e fornecedores de
materiais e equipamentos».
O BUILDing ENERGY Symposium contou com um alargado apoio a
nível empresarial e institucional nesta primeira edição. A Saint Gobain foi o patrocinador master, ao passo que a Schmitt+Sohn, a JLL
e a Sanitana assumiram os patrocínios platina e a SRS Advogados se
posicionou como patrocinador ouro. O evento reuniu ainda o apoio
das principais associações ligadas ao imobiliário e à área da energia,
nomeadamente: OE, OET, AHP, APFIPP, APFM, APPII, RICS, ULI,
APEMETA, ANFAJE, ALP, APEA, ICP, Centro Habitat, AGEFE, CCILA e a COGEN PORTUGAL.

// Carlos Jesus, ZEEV; João Hormigo, APFM; Erik Ubels, Deloitte Nederland; António
Gil Machado, Vida Imobiliária.
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A revista de informação dos profissionais
A Vida Imobiliária é uma publicação de informação Imobiliária rigorosa, credível
e sempre atual. Com 19 anos de existência a Vida Imobiliária aposta na comunicação multi-plataforma em formato revista, e-news, site e APPS, além da organização de eventos que se destacam pela oportunidade de networking e de debate
dos temas essenciais. A Vida Imobiliária é a plataforma do mundo imobiliário
que fala Português, com a informação do mercado de Portugal, Brasil, Angola e
Moçambique. Um ponto de encontro de profissionais do setor imobiliário, para
discutir os temas de maior atualidade.
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