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A
reabilitação urbana assu-
me-se hoje como um eixo
estratégico para o desen-
volvimento de Portugal,

particularmente para o sector da
construção e do imobiliário. Em
Portugal, esta área representa
8,1% do sector da construção, bem
longe dos 36,8% na Europa. De
acordo com um estudo da Confe-
deração Portuguesa da Constru-
ção e do Imobiliário (CPCI), o va-
lor estimado para as necessidades
de reabilitação do país é de 38 mil
milhões de euros, sendo que das
5,8 milhões de habitações, 1,5 mi-
lhões precisam de reabilitação.

Ferramentas como o Regime
Excepcional para Reabilitação
Urbana e ainda o anúncio por par-
te do Governo de um Fundo de
dois mil milhões de euros no âm-
bito do próximo quadro comuni-
tário Portugal 2020 vêm ajudar
esta área da reabilitação, em que
Lisboa e Porto detêm o maior nú-
mero de construções.

No Porto a reabilitação urbana
é apontada como a grande impul-
sionadora da dinâmica do merca-
do imobiliário, foi também onde,
em 2014, a Porto Vivo – Sociedade
de Reabilitação Urbana (SRU)
teve o seu melhor ano de sempre
da actividade. Dados do primeiro
trimestre de 2015 indicam que

este poderá superar os números
do ano anterior, uma vez que a
SRU recebeu 245 requerimentos e
registou 24 alvarás de obras, ou
seja, quase duplicou os números
verificados no período homólogo
de 2014.

Também em Lisboa a Reabili-
tação Urbana constitui uma prio-
ridade de intervenção da Câmara
Municipal de Lisboa, como disse
ao SOL, o Vereador do Urbanis-
mo, Manuel Salgado: «O territó-
rio de Lisboa está praticamen-
te consolidado, pelo que esta-
mos perante uma nova forma
de fazer cidade. Esta realidade
está espelhada no actual PDM,
muitas vezes designado como
o plano dos 3 R’s: Reutilizar,
Reabilitar, Regenerar. Apostá-
mos nos incentivos à política
de reabilitação urbana, com-
plementado por um investi-
mento público consistente no
espaço público e nos equipa-
mentos. Foi delimitada uma
grande área histórica que en-
globa cerca de 92% dos edifí-
cios e 65% do território da ci-
dade, e criado um conjunto
alargado de programas especí-
ficos de apoio à reabilitação ur-
bana: o Programa RE9 e o Pro-
grama Reabilita Primeiro Paga
Depois».

Uma estratégia que segundo o
mesmo responsável tem tido bons
resultados. «Nos últimos anos
cerca de 95% dos alvarás emi-
tidos são de reabilitação urba-
na e o investimento em reabili-
tação/conservação em 2014 re-
presenta, praticamente a soma
dos valores de 2012 e 2013, o
que mostra uma evolução bas-
tante positiva e perspectiva
uma tendência ascendente
para 2015», refere ainda.

Quando questionado sobre os
projectos mais significativos para
Lisboa nesta área, Manuel Salga-
do avança, «os quiosques e as
esplanadas trouxeram as pes-
soas para a rua e as interven-
ções do Terreiro do Paço e da
Ribeira das Naus aproxima-
ram a cidade ao rio. Estão pre-
vistas a curto prazo interven-
ções no Cais do Sodré/Corpo
Santo, no Campo das Cebolas
e na área em frente à estação
de Santa Apolónia, mas vamos
também promover a acessibili-
dade de todos ao Castelo e con-
tinuar o que foi feito com su-
cesso entre a Rua da Vitó-
ria/Largo do Caldas/Castelo,
agora em Alfama, na Sé e na
Mouraria».

Mas para o vereador o que re-
volucionará a relação da popula-

ção com a cidade será a concreti-
zação do programa ‘Uma Praça
Em Cada Bairro’. Um programa
de requalificação do espaço públi-
co promovido pela CML em cola-
boração com as 24 juntas de fre-
guesia de Lisboa, que prevê a cria-
ção de pontos de encontro da
comunidade local.

«Os números da reabilitação
urbana em Lisboa são muito
encorajadores, quer os dados
de investimento municipal,
quer os dados de investimento
privado. O Programa Reabili-
ta Primeiro Paga Depois, que
consiste na venda de edifícios
municipais devolutos, com
obrigação de realização de
obras de reabilitação pelo
comprador, permitindo-se a
este efectuar o pagamento
após a reabilitação do imóvel,
tem sido um sucesso. No de-
curso de cinco hastas públicas
foram colocados em alienação
89 prédios, dos quais 30 estão

em obras e dois já estão reabi-
litados», diz ainda.

De destacar ainda O PIPARU -
Programa de Investimento Prio-
ritário em Acções de Reabilitação
Urbana, que conta com um orça-
mento de cerca de 117 milhões de
euros para o desenvolvimento de
acções de reabilitação, que apesar
de representar uma pequena par-
cela do valor necessário para rea-
bilitação é essencial como factor
de alavancagem da reabilitação
urbana: «Desde 2010 foram já
adjudicados cerca de 110 mi-
lhões de euros e estão actual-
mente em concurso mais de 10
milhões de euros. Relativa-
mente ao investimento priva-
do estima-se que, entre 2010 e
2014, o montante investido em
construção nova foi de cerca de
474 milhões de euros e em rea-
bilitação de cerca de 640 mi-
lhões de euros, para aproxima-
damente 10 mil fogos construí-
dos e intervencionados».

O FUNDO DE 2 MIL MILHÕES DE EUROS ANUNCIADO PELO
GOVERNOEONOVOREGIMEEXCEPCIONALPARAAREABILITAÇÃO
URBANA SÃO FERRAMENTAS QUE VÃO AO ENCONTRO DO
DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE EM PORTUGAL.
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O
Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana
IP (IHRU) apresentou
recentemente o estudo

‘25 anos de esforço do Orçamento
de Estado com a habitação’, com
a finalidade principal de conhe-
cer com o detalhe possível, os
montantes que em cada ano, en-
tre 1987 e 2011, foram orçamenta-
dos e despendidos pelo Estado
com os vários programas públi-
cos relacionados com o sector da
habitação.

Segundo o presidente do IHRU,
Vítor Reis, a «escolha deste in-
tervalo de 25 anos resultou por
um lado, do facto de que os úl-
timos dados disponíveis no mo-
mento em que o estudo foi ini-
ciado se reportavam a 2011 e,
por outro, porque o ano de 1987
representou um momento de
consolidação das mudanças
ocorridas entre 1982 e 1985 nas
políticas públicas do sector da
habitação».

No entanto este levantamento
permitiu perceber que, ao longo
destes 25 anos, houve um grande
desequilíbrio das verbas disponi-
bilizadas pelo Estado com as dife-
rentes políticas públicas, tendo-
-se gasto «cerca de sete mil mi-
lhões de euros em bonificações
de juros de crédito destinado à
construção ou à aquisição de
habitação, ao passo que o in-
vestimento nos programas de
realojamento, incentivos ao ar-
rendamento e programas de
reabilitação, apenas alcançou
um peso de 14,1%, 8,4% e 1,7%,
respectivamente», explica ain-
da o arquitecto.

Esta opção de investimento re-
sultou das circunstâncias vividas
à data, em que o Estado e a socie-
dade em geral estavam focados
numa lógica de expansão urbana,
construção nova e aquisição de
casa própria, tendo ficado de fora

os programas de arrendamento e
de reabilitação urbana. Entre 2001
e 2011, o país perdeu 400 mil pré-
dios anteriores ao ano de 1945, re-
sultante da opção por recurso à
via das demolições.

Em Portugal, e no período em
análise, a aposta na expansão ur-
bana, construção nova e aquisi-
ção de casa própria, condicionou
a aposta na reabilitação urbana e
no arrendamento. Esta situação
fez com que, em vários anos, não
tivessem sido esgotadas as dota-
ções que estavam orçamentadas:
«Programas como o RECRIA,
que tinha como objectivo pro-
mover a recuperação de edifí-
cios degradados, considerando
as características arquitectó-
nicas, culturais e sociais do edi-
fício, ou do conjunto a inter-
vencionar, visando proporcio-
nar melhores condições de
habitabilidade à generalidade
dos inquilinos e melhoria da
qualidade de vida nos centros
urbanos, ficaram com verbas
por gastar. A política não se en-
contrava orientada para reabi-
litar, mas sim para fazer de
novo. Em regra, as execuções
anuais foram sempre inferio-
res a 10 milhões de euros»,
avança Vítor Reis.

Para o presidente do IHRU, a so-
lução para a inversão destes valo-
res passa «pela agilização de
processos relativos à reabilita-

ção urbana, que, nas actuais
circunstâncias económicas, or-
çamentais e sociais, constitui
a oportunidade de, no curto
prazo, gerar emprego e activi-
dade económica com benefícios
na energia, no ambiente e na
qualidade de vida das cidades».

Com efeito, a política do ordena-
mento do território do Governo dá
prioridade a uma aposta num pa-
radigma de cidades com sistemas
coerentes e bairros vividos.

Dinamizar o mercado
da Reabilitação Urbana
Questionado sobre a forma de
como se pode dinamizar o merca-
do da Reabilitação Urbana, Vítor
Reis refere que a alteração ao De-
creto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Ou-

tubro, que estabelece o regime ju-
rídico da reabilitação urbana,
operada pela Lei n.º 32/2012, de 14
de Agosto, «constituiu um passo
decisivo no sentido da agiliza-
ção e dinamização da reabili-
tação urbana, flexibilizando e
simplificando os procedimen-
tos de criação de áreas de rea-
bilitação urbana, criando um
procedimento simplificado de
controlo prévio de operações
urbanísticas e regulando a rea-
bilitação urbana de edifícios ou
fracções, ainda que localizados
fora de áreas de reabilitação
urbana, cuja construção tenha
sido concluída há pelo menos
30 anos e em que se justifique
uma intervenção de reabilita-
ção destinada a conferir-lhes
adequadas características de
desempenho e de segurança».

Assim, e através da publicação
do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de
Abril, pretende-se dar um impul-
so na área da reabilitação urba-
na, através da adopção de medi-
das excepcionais e temporárias
de simplificação administrativa,
que reforçam o objectivo de dina-
mização, de forma efectiva, dos
processos administrativos de rea-
bilitação urbana.

ENTRE 2001 E 2011, O PAÍS PERDEU 400
MIL PRÉDIOS ANTERIORES AO ANO DE
1945, POR OPÇÃO DE RECURSO À VIA
DAS DEMOLIÇÕES.

REVELADO DESEQUILÍBRIO DAS
VERBAS DURANTE 25 ANOS

ESTUDO

“A política não se
encontrava orientada para
reabilitar, mas sim para
fazer de novo. Em regra,
as execuções anuais
foram sempre inferiores
a 10 milhões de euros”

Construção em Angola prioritária

O
Plano Nacional de Desen-
volvimento de Angola 2013-
-2017 refere o cluster da Ha-

bitação como aquele que tem tido
um forte crescimento através da
construção civil, por via das ini-
ciativas privada e pública na com-
ponente habitação social. Na pro-

víncia de Luanda estão identifi-
cados 126 projectos estruturantes,
que correspondem a um terço do
universo de projectos desta natu-
reza e a 26% do total de investi-
mento estimado. Oitenta e um
destes projectos pertencem a clus-
ters prioritários, onde se inclui a

Habitação. Está prevista a cons-
trução de cerca de 87 mil unida-
des habitacionais sociais. De des-
tacar que a 29 e 30 de Abril decor-
re no Centro de Convenções de
Talatona, em Luanda, o 2.º Fórum
sobre Investimento em Infra-Es-
truturas Urbanas em África.

Actividade na
Reabilitação
Urbana cai
16,4% em
Fevereiro

O
nível de actividade na Rea-
bilitação Urbana registou
no passado mês de Feverei-

ro, uma quebra de 16,4% em ter-
mos homólogos, segundo informa-
ção recolhida no inquérito reali-
zado pela AICCOPN – Associação
dos Industriais da Construção Ci-
vil e Obras Públicas.

Por sua vez, o índice relativo à
carteira de encomendas na Rea-
bilitação Urbana mantém-se em
níveis elevados, com uma varia-
ção de 27,2%, face a Fevereiro de
2014, o que reflecte uma dinâmi-
ca positiva no mercado que, no en-
tanto, tarda em produzir efeitos
concretos na actividade das em-
presas.

No que diz respeito ao licencia-
mento da reabilitação, em Janei-
ro de 2015, foram emitidas, pelas
Câmaras Municipais, 508 licen-
ças de obras de reabilitação ur-
bana, o que traduz um recuo de
22,6%, face ao mesmo mês de
2014.

Alvenarias
e sismos
em seminário

O
Edifício da Reitoria da Uni-
versidade Nova de Lisboa
(Campus de Campolide) é o

palco escolhido para acolher o se-
minário ‘Paredes de Alvenaria
2015: Reabilitação e Inovação’, a 18
de Junho. Um encontro dedicado
à reabilitação sísmica e à inovação
na área das paredes antigas e das
paredes não estruturais, que con-
ta com o apoio institucional do Ins-
tituto de Habitação e Reabilitação
Urbana.

Diversos especialistas nacio-
nais na área das alvenarias esta-
rão reunidos neste seminário, que
é essencialmente dirigido a enge-
nheiros, arquitectos, industriais
do sector da construção e outros
profissionais interessados no es-
tudo/comportamento de paredes
de alvenaria estrutural e não es-
trutural (pertencentes a edifícios
históricos ou vernaculares, ou a
edifícios correntes de betão arma-
do), e na sua reabilitação.

A inscrição no seminário pode
ser feita até 31 de Maio.

Lisboa e Porto são os que mais apostam na reabilitação

ESPECIAL REABILITAÇÃO URBANA 03

JO
S

É
S

É
R

G
IO

RAQUEL WISE

Vítor Reis



S
empre defendi a Reabilita-
ção Urbana, quando assu-
mida nas cidades, como
uma solução para manter

as rotinas mínimas de fruição da
cidadania. Ninguém realmente
vive, com tudo o que a vida impli-
ca, do trabalho aos tempos livres,
numa cidade degradada no plano
urbanístico, ou seja, numa cida-
de decadente que gera vidas de-
gradadas e degradantes.

Mas a obrigação que temos de
reconstruir as nossas cidades, em
especial as cidades onde gostamos
de viver, implica a adopção de
uma série de preocupações de sus-
tentabilidade, desde logo ineren-
te à nossa consciência de cidadãos
– também digo que não somos su-
ficientemente ricos para poder-
mos dar-nos ao luxo de deixar de-
gradar a enorme riqueza patri-
monial que fomos construindo ao
longo do tempo.

Tudo isto, em boa verdade, im-
plica uma profunda mudança de
mentalidades tão necessária até
para gerar outros comportamen-
toseoutrasatitudesquepropiciem
maior produtividade, consideran-
do vectores tão indispensáveis
como os que se prendem com pou-
panças de energia ou com outras
preocupações ambientais, ques-
tões crescentemente presentes no
âmbito da Reabilitação Urbana.

O quadro de referência dos
apoios comunitários, em vigor até
2020, privilegia fortemente a rea-
bilitação das cidades e quem esti-
ver preparado para acompanhar
essa dinâmica pode beneficiar
melhor desses apoios e, conse-
quentemente, proporcionar às po-
pulações residentes outra quali-
dade de vida, num processo que
também contribuirá para a signi-
ficativa diminuição do desempre-
go no sector imobiliário.

A degradação do centro das
nossas cidades em competição

com as muitas periferias e ou-
tras tantas periferias de perife-
rias também caracterizadas pela
desumanização urbana foi – não
o esqueçamos – responsável pe-
los estúpidos gastos que os diá-
rios movimentos pendulares das
periferias para o centro e do cen-
tro para as periferias implica-
ram. O futuro só aceita instalar-
-se em espaços urbanisticamen-
te agradáveis.

Numa cidade com um centro
histórico reabilitado e habitado,
num centro urbano que tenha
vida própria do amanhecer ao en-
tardecer e de noite, que não se li-
mite a ser um código postal de ser-
viços, os cidadãos estão segura-
mente mais disponíveis para a
tarefa colectiva de fazer renascer
a nossa Economia, começando
pela própria autoestima que se
instala quando habitamos bem.

Riscos de gentrificação
Claro que a necessidade da Rea-
bilitação Urbana, nomeadamen-

te quando ela surge tardiamente,
corre o risco de acentuar fenóme-
nos como o da gentrificação, um
clássico risco colateral para resi-
dentes e comércio tradicionais se
a própria dinâmica da Reabilita-
ção não tiver em conta esse equi-
líbrio e o direito à cidade de quem
nela sempre viveu.

Ainda há dias defendia que o
desenvolvimento que a Reabilita-
ção dos Centros Urbanos leva às
cidades, nomeadamente através
do Turismo residencial, tem de
ter tudo isto em conta, sublinhan-
do, por exemplo, os legítimos di-
reitos de quem vive na cidade o
ano todo e não deve ser obrigada
a suportar, o ano todo, o barulho
nocturno de sucessivas ondas de
turistas cativados pelas dinâmi-
cas de polos urbanos reabilitados
que possam virar moda.

As casas, como as árvores, tam-
bém morrem de pé, mas a morte
das casas pode ser adiada se não
fingirmos que estão vivas quan-
do estiverem a sofrer agonias qua-

se invisíveis que destroem as ci-
dades por dentro. É isso que se
exige da Reabilitação Urbana,
sem descurar efeitos colaterais
adversos. Isso e uma atenção, sem
hipocrisias, à sustentabilidade
das próprias cidades, em termos
energéticos e ambientais.

No septénio que acabará em
2020, o previsível último período
de maior atenção europeia às
suas periferias, as nossas opções
serão decisivas para o dilema que

se nos coloca e que se traduz na
certeza de termos de reabilitar as
cidades se não quisermos que elas
acabem por morrer, já não apenas
em escombros que ainda poderão,
aqui ou além, aguentar-se de pé.

Não basta aumentar o espaço
vital da habitação por habitante,
numa relação que aumentou mui-
to nos últimos anos. Não basta re-
desenhar a área útil das habita-
ções, das casas novas e das casas
reconstruídas, tornando-as maio-
res e para menos gente… Nem
basta dotar as casas que quere-
mos habitar de maiores acessi-
bilidades, nos mais diversos por-
menores.

Mais do que reabilitar é preci-
so saber reabilitar, conjugando a
reabilitação urbana com a rege-
neração urbana, olhando para as
questões que se colocam a mon-
tante e a jusante da vida nas ci-
dades. O segredo é reabilitar
para a cidadania e isso é muito
mais do que a escolha dos mate-
riais da habitação, mesmo consi-
derando a respectiva fiabilidade
e durabilidade.

Luís Lima
Presidente da CIMLOP

Confederação da Construção
e do Imobiliário de Língua Oficial

Portuguesa
presidente@cimlop.com

OPINIÃO

ANECESSIDADE DAREABILITAÇÃO URBANA, NOMEADAMENTE
QUANDO ELA SURGE TARDIAMENTE, CORRE O RISCO DE
ACENTUAR FENÓMENOS COMO O DA GENTRIFICAÇÃO

‘SABER REABILITAR
PARA A CIDADANIA’

É preciso conjugar a reabilitação com a regeneração urbana
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Luís Lima, Presidente da CIMLOP
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A
s obras de reabilitação ur-
bana que sejam realizadas
até 2020 beneficiam do
novo regime excepcional e

transitório. Este decreto-lei é sufi-
ciente para motivar os proprietários?
O novo regime de reabilitação
veio dispensar a observância de
certos requisitos técnicos, na rea-
bilitação de imóveis com mais de
30 anos, localizados em áreas de
reabilitação urbana e afectos, to-
tal ou predominantemente, à ha-
bitação. Apesar de só por si este
regime já se traduzir num efecti-
vo incentivo à reabilitação, seja
pela redução dos custos das obras
de reabilitação, seja pela viabili-
zação de projectos que, de outra
forma, não seriam executáveis,
designadamente nos centros his-
tóricos, não podemos olhar para
este regime de forma isolada das
outras iniciativas que têm sido
implementadas para estimular
este mercado.

As alterações à lei do arrenda-
mento urbano, o regime especí-
fico da reabilitação urbana, as al-
terações ao regime jurídico da
urbanização e edificação, as me-
didas de natureza fiscal aplicá-
veis ao arrendamento e às em-
preitadas de reabilitação, a cria-
ção de apoios financeiros ao
arrendamento jovem, programas
como o que Câmara Municipal
de Lisboa instituiu - Reabilita
Primeiro Paga Depois - são exem-
plos de medidas que têm contri-
buído para estimular a reabilita-
ção urbana e, por arrasto, um
conjunto relevante de outras ac-
tividades económicas.

Aguarda-se ainda a anunciada
criação de um programa de apoio
financeiro para obras de reabili-
tação destinado aos proprietários
particulares bem como a concre-
tização dos apoios à reabilitação

por prova dos decorrentes do Por-
tugal 2020, medidas que serão
com certeza determinantes para
motivar mais proprietários a rea-
bilitar os seus imóveis.

Que veículos de Investimento exis-
tem actualmente na Reabilitação
Urbana?
De acordo com a nossa experiên-
cia, o investimento em reabilita-
ção urbana tem vindo a ser feito
até agora sobretudo através de so-
ciedades comerciais e de alguns
fundos de investimento imobiliá-
rio (embora estes tenham perdi-
do alguma atractividade enquan-
to veículo de investimento por for-
ça da redução dos incentivos
fiscais de que beneficiavam).

OnovoregimefiscaldosFII,avi-
gorar a partir de 01 de Julho de
2015,permiteanteveralgumareac-
tivação destes veículos como
players relevantes no mercado da
reabilitação. Para além destes veí-
culosaguarda-searegulamentação
do novo veículo para investimento
emactivosimobiliáriosdestinados
ao arrendamento, designado por
SociedadesdeInvestimentoemPa-
trimónio Imobiliário (SIPI).

Prevê-se que estas sejam socie-
dades anónimas, cotadas na bol-
sa, tendo como principal atracti-
vo a tributação na esfera dos ac-
cionistas, e uma obrigação de
distribuição entre 75% e 90% dos
lucros gerados aos seus accionis-
tas, posicionando-se como veícu-
los privilegiados de captação de
pequenos investidores para o
mercado de arrendamento.

A reabilitação urbana tem sido uma
das áreas prioritárias de várias em-
presas de mediação e consultoria
imobiliária. Isto traduz-se em novos
desafios em termos de legislação?
Mais do que muita legislação, o

que é fundamental é que exista um
quadro legislativo claro e estável
que permita aos investidores pla-
near os seus investimentos e ante-
cipar, dentro das margens de risco
adequadas ao tipo de investimen-
to, os resultados da sua actividade.

São de evitar situações como a
criada com a última alteração ao
NRAU em Dezembro de 2014. Após
a reforma de 2012 não se esperaria
que o legislador, relativamente aos
contratos habitacionais celebra-
dos antes da vigência do RAU, e
aos contratos não habitacionais ce-
lebrados antes do dec. Lei nº 257/95
de 30 de Setembro, viesse a alterar
as regras do jogo, no que diz res-
peito às indemnizações a que os in-
quilinos têm direito, seja quando
optam por denunciar o contrato
por não estarem dispostos a supor-
tar uma renda actualizada, seja,
no caso dos arrendamentos comer-
ciais, nos casos de denúncia do
contrato pelo senhorio para a rea-
lização de obras [de reabilitação],
onde passámos de uma indemni-
zação correspondente a um ano de
rendas actualizadas para uma in-
demnização, que acresce àquela,
pelas obras feitas pelo arrendatá-
rio, independentemente do estipu-
lado no contrato de arrendamen-
to, e ainda que não tenham sido au-
torizadas pelo senhorio.

Para além do atropelo à liber-
dade contratual das partes, é bas-
tante fácil perceber a reacção de
um investidor que, com base num
regime actualizado em 2012, deci-
diu fazer um investimento para
reabilitação, ponderando no seu
projecto as indemnizações que te-
ria de pagar para desocupar o
imóvel e reabilitá-lo.

Quais as situações jurídicas nesta
área que chegam com maior fre-
quência ao vosso escritório?

Para além da normal e regular
assistência a promotores e fun-
dos de investimento imobiliário
que são clientes da Vieira de Al-
meida e que também investem
em reabilitação urbana, nos úl-
timos anos tivemos um aumen-
to significativo de trabalho no
aconselhamento jurídico a inves-
tidores estrangeiros e family offi-
ces que têm entrado neste mer-
cado, desde logo esclarecendo o
regime jurídico aplicável e o con-
junto de incentivos associado.

Os cidadãos estão bem informados
sobre os seus direitos no que diz
respeito à Reabilitação Urbana?
Existe muita informação acessí-
vel nos sites das Câmaras Muni-
cipais, no Instituto da Habitação
e Reabilitação Urbana, entre ou-
tros, onde se encontra informa-
ção sistematizada sobre os direi-
tos, obrigações e incentivos em vi-
gor. Isto não equivale a dizer que
essa informação é facilmente des-
codificável pelo cidadão. Em al-
guns casos, antes pelo contrário,
é de acesso e compreensão difí-
ceis, seja pelo elevado grau técni-
co e linguagem utilizada, seja pela
complexidade dos mecanismos de
execução sistemática das ações de
reabilitação.

Da legislação já existente, qual é que
deveria sofrer alterações tendo em
conta o novo panorama nacional?
Enquanto advogados encontram fa-
lhas a nível legislativo nesta área?
Mais do que apontar “falhas” le-
gislativas que devam ser supri-

das, pensamos que a reflexão
mais importante e o verdadeiro
desafio é perceber como tornar
a reabilitação urbana atractiva
fora das zonas prime de Lisboa e
Porto onde, para além dos incen-
tivos específicos à reabilitação,
esta tem sido potenciada por um
conjunto de políticas destinadas
a atrair investimento estrangei-
ro, como o Programa Golden
Visa e o Regime Fiscal de Resi-
dentes Não Habituais, criando
um círculo virtuoso traduzido
no aumento significativo da pro-
cura de activos imobiliários re-
sidenciais, comerciais e turísti-
cos localizados nestes centros ur-
banos e, em especial, em áreas de
reabilitação urbana, onde os in-
centivos a esta actividade podem
ser aproveitados.

Muitos proprietários preferem dei-
xar os prédios devolutos e em pe-
rigo de cair, do que reabilitá-los.
Que sanções podem incorrer?
Ao nível fiscal, podem incorrer no
agravamento da taxa do IMI que
é elevada ao triplo nos casos de
prédios em ruínas e de prédios
que se encontrem devolutos há
mais de um ano. Foi recentemen-
te criada a Taxa Municipal de
Proteção Civil para a cidade de
Lisboa que é agravada nos casos
de prédios degradados, devolutos
ou em ruínas. Por outro lado, os
proprietários de edifícios deterio-
rados que não iniciem as obras
que lhes sejam determinadas pela
CM ficam sujeitos a que esta as
execute coercivamente.

VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS (VdA)

OS DOIS ADVOGADOS TRAÇAM O PANORAMA ACTUAL EM
TERMOS LEGISLATIVOS, NO QUE DIZRESPEITO ÀREABILITAÇÃO
URBANA EM PORTUGAL E ESCLARECEM DÚVIDAS

‘É FUNDAMENTAL
QUADRO LEGISLATIVO
CLARO E ESTÁVEL’

Pedro Ferreirinha e Leonor Brito, sócio e associada
coordenadora da área de Imobiliário & Ambiente



N
asceu no Porto em 1990,
pelas mãos de Dinis Fra-
ga, a partir de uma pe-
quena estrutura, mas ce-

do se destacou no sector. Falamos-
-lhe da Frontal Imobiliária, numa
altura em que está a comemorar
os seus 25 anos de existência e
muita vontade de continuar a
crescer.

Segundo Ana Palmeira, CEO
da Frontal, «nestes 25 anos as-
sistimos a muitas mudanças,
na Europa e em Portugal. A
criação de legislação para o
sector e as permanentes evo-
luções e necessidades dos con-
sumidores foram sempre desa-
fios para a empresa, que sem-
pre se pautou pela qualidade e
inovação».

«Podemos afirmar que fomos
a primeira empresa a lançar o
conceito de Loja Imobiliária
em Portugal, com uma rede de
10 espaços, estávamos nos anos
90», explica a mesma respon-
sável, acrescentando: «Ainda
não se falava na Internet, já a
nossa empresa disponibilizava
ao cliente, em tempo real, um
sistema de consulta da carteira
de todos os produtos em todos
os pontos de venda».

Visando um crescimento contí-
nuo, a Frontal Imobiliária tem
apostado em vectores como a ofer-
ta de serviços de consultadoria
em Marketing e Estratégia, posi-
cionamento do parceiro comer-
cial em cada situação, a busca de
um posicionamento e a orienta-
ção fundamentados na pesquisa
em cada empreendimento, uma
parceria comunicacional em ma-
téria de publicidade/promoção,
assente em especialistas consa-
grados e com consistente expe-
riência profissional e renovação
da atitude, serviço e qualificações
dos recursos humanos.

Actualmente com 15 Postos

Avançados de Venda e a sua Rede
de sucursais existentes, a Frontal
tem no total 27 postos de atendi-
mento, cobrindo os principais con-
celhos da área metropolitana do
Porto, o Alto Minho Litoral, desde
Esposende, passando por Viana do
Castelo, Moledo, Caminha, Vila
Nova de Cerveira até Valença.

Mas o objectivo da empresa a
curto e médio prazo é, segundo
Ana Palmeira, «aumentar a
rede de lojas e captar um maior
número de empreendimentos».

Financiamento e a crise
A Frontal Imobiliária trabalha

com as principais instituições
bancárias, nomeadamente a Cai-
xa Geral de Depósitos, o Millen-
nium bcp, o BPI, o Santander
Totta, BBVA, Barclays, Banco Po-
pular, UCI e Novo Banco.

Em tempo de crise e com os
bancos a ‘fecharem a torneira’ no
que diz respeito ao financiamen-
to, a imobiliária também sentiu
esta pressão, mas «tivemos de
nos adaptar e reinventar, pro-
curando soluções de oferta ade-
quadas e que propiciassem con-
dições aos clientes, nomeada-
mente produtos imobiliários
da banca, com quem fizemos
boas parcerias ajudando a es-
coar grandes empreendimen-
tos», explica Ana Palmeira, acres-
centando: «Conseguimos sem-
pre manter e dar continuidade
de trabalho com empresas pro-
motoras, que sempre foram

grandes parceiros. Nestes casos
era mais fácil a aprovação dos
créditos, já que neste período
os bancos tinham condições es-
peciais para os seus produtos».

O aumento do incumprimento
no crédito à habitação cria de al-
guma forma novas oportunidades
de negócio às imobiliárias, na me-
dida em que muitas vezes são cha-
madas pelos bancos a comerciali-
zar esses imóveis.

Também a Frontal Imobiliária,
segundo a CEO da empresa, tem
«vindo a trabalhar com várias
instituições de crédito dos quais
temos feito um número signifi-
cativo de vendas», mas o maior
enfoque «é mais nos edifícios de
grande volume com muitos fo-
gos do que no retalho».

«Infelizmente o número de
activos nos bancos continua a
ser elevado, esperemos que a
economia do país melhore, de
forma a que este flagelo das fa-
mílias termine», afirma, subli-
nhando no entanto, que é impor-
tante dizer que «o mercado imo-

biliário está a reagir muito
bem, com um crescendo signi-
ficativo de transacções em todo
o país».

A Reabilitação Urbana
«Apesar de não comprarmos
para reabilitar, porque o nosso
negócio é de consultadoria imo-
biliária, trabalhamos com mui-
tas empresas e particulares, aos
quais prestamos serviços de
consultadoria e venda nesta
área de negócio», diz a CEO da
Frontal, referindo:«Julgo que de-
vemos olhar para a reabilitação
como um objectivo natural e
não como uma alternativa. Os
nossos centros urbanos esta-
vam lastimavelmente numa si-
tuação degradante. Andámos
demasiados anos de costas vol-
tadas para o que temos de me-
lhor. Construíamos novas ur-
banizações nas periferias e dei-
xávamos cair os centros das
cidades? Ainda bem que o para-
digma mudou, começamos a ter
cidades cada vez mais habitá-
veis, utilizáveis, bonitas e mais
cheias de gente».

Uma ideia que corrobora com
o facto de se notar cada vez mais
turistas: «Não tenhamos dúvi-
das que essa atracção se deve
à grande melhoria da requali-
ficação urbana. O futuro do
imobiliário passa essencial-
mente pela reabilitação das
nossas cidades. A nível de pre-

ço, quando comparado com ou-
tras grandes cidades europeias,
continuamos a ter uma oferta
muito atractiva e com boa mar-
gem de valorização».

Comercialização
de empreendimentos
A comercialização de empreendi-
mentos tem sido uma das grandes
áreas da Frontal Imobiliária, sen-
do que neste momento fazem par-
te da sua carteira, o Varandas da
Venezuela Residence, com mais
de 200 fracções habitacionais e co-
mércio, entre a Avenida da Boa-
vista e o Campo Alegre, no Porto,
da Caixa Imobiliário.

Também no Porto, na urbani-
zação Santa Luzia, próximo ao
Carvalhido, um empreendimen-
to habitacional e de comércio: Vi-
lacelos.

Em Esposende, na Quinta da
Barca, um empreendimento com
características de férias inserido
numa área de golfe, cais de embar-
cações de recreio, muito próximo
do Porto, Braga, Viana do Castelo
e Espanha, da CGD,

«Mais recentemente estamos
a comercializar um empreendi-
mento da Mota Engil, também
no Porto, o Âncora D’Ouro,
frente ao rio Douro, próximo da
marina do Freixo», refere a CEO,
rematando: «E no concelho de
Gondomar, do Montepio Geral,
o Edifício Cristal vocacionado
para habitação».

A COMERCIALIZAÇÃO DE EMPREENDI-
MENTOS TEM SIDO APRINCIPAL ÁREADE
ACTUAÇÃO DA EMPRESA, MAS TAMBÉM
PRESTAMCONSULTADORIAEMMARKETING
E ESTRATÉGIA

Em Esposende, a imobiliária comercializa um empreendimento na Quinta da Barca

FRONTAL IMOBILIÁRIA
QUER CONTINUAR A CRESCER

A COMEMORAR 25 ANOS
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Em Gondomar surge o Edifício Cristal
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A
REPRESTOR SA, empre-
sa que representa e co-
mercializa uma vasta
gama de produtos na área

de sistemas de controlo e protec-
ção solar para interiores e exterio-
res, apresenta o FIXSCREEN®,
uma solução pioneira para protec-
ção e controlo solar exterior.

Este sistema combina telas de
sombreamento altamente resis-
tentes, protegendo as casas de si-
tuações como o sobreaquecimen-
to e encandeamento, tornando o
espaço interior mais confortável.

O FIXSCREEN® contribui para
uma gestão eficiente da intensida-
de de luz e para a redução do con-
sumo energético, garantindo a cir-
culação de ar natural e preservan-
do a visibilidade para o exterior.
Aplicado no exterior do edifício,
impede o contacto directo dos
raios solares com a superfície de
vidro da janela, o que reduz signi-
ficativamente o encandeamento e
os reflexos.

Evidencia-se no mercado como
uma solução singular, pois utiliza
fechos ‘zip’ aplicados nas extremi-
dades laterais da tela, que a man-
tém devidamente segura e estica-
da nas guias laterais, qualquer que
seja a sua posição, completamente
lisa e sem rugas. A régua base en-
contra-se igualmente estável. No
interior da mesma foi inserida
uma barra redonda em aço galva-
nizado, revestida por espuma PE
(para prevenir o contacto com o
alumínio). Possui ainda um perfil
vedante em plástico, que garante
uma união perfeita com o peito-
ril/soleira.

O peso do mecanismo é suporta-
do pelas tampas de alumínio que
encaixam nas guias laterais para
um encerramento hermético. As
guiaslateraisedeacoplamentosão
concebidasemalumínioextrudido.

Resistente a ventos
até 130 km/h
Uma vez que a tela está devida-
mente tensionada e segura nas

guias laterais, torna-se mais está-
vel e resistente ao vento e à chuva
e, quando completamente fechado,
impede a entrada de insectos no
interior, pois possui um sistema
de vedação perfeito.

Testes rigorosos de qualidade
certificam ainda o FIXSCREEN®
como um produto de elevado de-
sempenho, capaz de resistir a ven-
tos com intensidade até 130 km/h
(as guias laterais estão equipadas
com amortecedores de neopreno
para compensar as rajadas de ven-
to), e com garantia de 5 anos.

De fácil instalação, pode ser apli-
cado de diversas formas no exte-
rior e no interior: tipo embutido,
à superfície ou permitindo a reco-

lha da régua base no interior da
caixa. Os cabos eléctricos podem
ser ocultados no interior das guias
laterais.

De realçar que a caixa de reco-
lha é concebida em alumínio ex-
trudido, equipada com topos
(igualmente em alumínio) que
suportam o mecanismo rolante
e que encaixam no perfil da cai-
xa, permitindo o deslizamento e
encaixe nas guias laterais. Com
este sistema de encaixe, a caixa
pode ser facilmente removida
para manutenção e afinação do
mecanismo.

A diversidade de opções torna o
FIXSCREEN® numa solução ver-
sátil, ajustável a qualquer janela

ou porta, permitindo o revesti-
mento de superfícies envidraçadas
de grandes dimensões até 22 me-
tros quadrados, integrando-se per-
feitamente a nível arquitectónico.

Padrões exigidos pelas normas
europeias
No mercado há quase 40 anos, a
REPRESTOR SA tem vindo a des-
envolver, ao longo do tempo, um
trabalho contínuo, no sentido de
melhorar os processos já imple-
mentados e na criação de novos
procedimentos que permitam al-
cançar os padrões exigidos pelas
normas europeias.

Com o FIXSCREEN®, a empre-
sa volta a comprovar, uma vez

mais, a sua determinação na pro-
cura de soluções técnicas ajusta-
das ao mercado actual, conti-
nuando a apostar fortemente na
eficiência, na sustentabilidade e
contribuindo para uma melhor
qualidade de vida.

O seu contributo para a arqui-
tectura contemporânea é, aliás,
uma realidade a diversos níveis:
estético, conforto, segurança, re-
dução acústica e eficiência térmi-
ca. Uma realidade que torna as
suas soluções técnicas e inovado-
ras, como as mais adoptadas em
cada vez mais edifícios, contri-
buindo para uma maior sustenta-
bilidade e qualidade de vida.

Do seu extenso portfólio faz
parte uma variedade de produtos
práticos, funcionais e flexíveis,
onde o requinte e o design são
nota dominante.

Desde o tradicional ao mais so-
fisticado, a REPRESTOR SA ofe-
rece caixas de estores, lamelas de
sombreamento, malhas metáli-
cas, pérgolas, domótica, tecidos
Sombroll, entre muitos outros
produtos.

Desde 2011, que o Ministério da
Economia e do Emprego tem dis-
tinguido a REPRESTOR S.A.
como PME Líder, no âmbito do
Programa FINCRESCE, pela qua-
lidade do seu desempenho e perfil
de risco.

No início do presente ano a RE-
PRESTOR S.A. foi distinguida
como PME Excelência 2014, facto
que vem comprovar a mais valia
do trabalho desenvolvido ao longo
de quatro décadas.

FIXSCREEN® É O NOME DO MAIS RE-
CENTE PRODUTO DA REPRESTOR SA,
UM SISTEMA QUE COMBINA TELAS DE
SOMBREAMENTO RESISTENTE CAPAZ
DE RESISTIR A VENTOS ATÉ 130 KM/H.

LANÇA SOLUÇÃO PARA CONTROLO SOLAR
REPRESTOR SA

E
stão presentes em Angola
desde 2008, o que os le-
vou até estas paragens?
A razão principal está re-

lacionada com a estratégia da
Atlas Copco, em que numa das
suas vertentes aponta para o cres-
cimento através da expansão geo-
gráfica da sua presença efectiva.
Esta acção só poderia ser execu-
tada através de uma presença fí-
sica à semelhança do que aconte-
ce em mais de 90 países, com a
criação de uma empresa angola-
na ou seja, a formação de um novo
Centro de Clientes em território
angolano,

A consolidação do processo de
paz no início da década, veio per-
mitir avançarmos com essa es-
tratégia, dando início em Feve-
reiro de 2008 à actividade da
Atlas Copco de Angola, Lda.

A Paz que reina há 13 anos em ter-
ritório angolano, e a reconstrução
deste país nas diversas províncias
são, com certeza, motivos de gran-
de procura dos vossos produtos.
Quais são os serviços mais procu-
rados e em que províncias?
O objecto da Sociedade consiste
na comercialização de equipa-
mentos industriais, compresso-
res, secadores de ar e outros ga-
ses, geradores, equipamentos
para construção civil, minas ,
geotécnica, ferramentas pneu-
máticas e hidráulicas e demais
equipamentos e afins utilizados
na indústria transformadora,
de construção, minas, material
de perfuração e prestação de ser-
viços de manutenção e assistên-
cia técnica, serviços de aluguer
industrial de máquinas e for-
mação profissional.

Num país que se mantém em
crescimento e embora menos
acentuado que nos últimos
anos, muito continua por fazer,
nomeadamente na distribuição
de energia eléctrica.Talvez por

esse motivo a maior procura
dos nossos equipamentos seja
os geradores. Temos também
por outro lado, uma procura
cada vez maior dos nossos ser-
viços de pós-venda, área em que
temos vindo a crescer para fa-
zer face às reais necessidades
do mercado.

Seguindo um pouco a trajectó-
ria do país, cerca de 90% das de-
cisões ainda são tomadas na Pro-
víncia de Luanda, no entanto,
para aumentar a nossa cobertu-
ra de mercado e poder satisfazer
alguns clientes mais deslocados,
faz parte da estratégia da Atlas
Copco Angola ter uma rede de
revendedores que cobrem já as
áreas das províncias de Luanda,
Huíla e Benguela e, até final do
ano, a província do Huambo.

Para além dos vossos produtos,
também dão formação a quem os
vai utilizar?
É uma das áreas que mais privi-
legiamos, faz parte dos ensina-
mentos básicos quando se entre-
gam equipamentos, assegurar
toda a formação de operação as-
sim como a formação sobre a ma-
nutenção. Paralelamente mante-

mos contactos com instituições
como é o caso da CINFOTEC
(Centro Integrado de Formação
Tecnológica), onde recrutamos
formandos para estágios e facul-
tamos workshops sobre a utiliza-
ção dos nossos equipamentos.

Qual é o vosso volume de negócios
em Angola?
Os resultados de 2014, embora um
pouco aquém das expectativas, fo-
ram cerca de 25 milhões de dóla-
res e para este ano, temos um ob-
jectivo de chegar aos 29 milhões
de dólares.

Tem havido crescimento?
Durante estes seis anos de exis-
tência temos tido um crescimen-
to sustentável, quase sempre na
ordem dos dois digitos . A activi-
dade da Atlas Copco Angola Lda
foi iniciada com três funcioná-
rios, somos agora cerca de 40, o
que realça a forma como preten-
demos apostar neste mercado.

Quais são as principais dificuldades
que têm encontrado em Angola?
Para além de algumas infra-estru-
turas de base, como sejam a elec-
tricidade e a água, que falham com
muita frequência, do caos do trân-
sito que não permite ainda fazer
uma programação adequada, a
maior dificuldade existe em recru-
tar pessoas com qualificações ade-
quadas às funções que se procu-
ram, nomeadamente na área téc-
nica e de middle management e
quando existem pedem remunera-
ções salariais exurbitantes, situa-
ção que é complicada de gerir na
grande maioria das empresas, que
não conseguem competir com as
petrolíferas.

Como promovem os vossos produ-
tos? Costumam participar em fei-
ras do sector?
Hoje em dia com a rapidez de in-
formação existente apostamos

muito na utilização da internet,
pelo que temos site próprio, onde
canalizamos todo o tipo de infor-
mação: catálogos, manuais, lista
de peças, entre outros.

Por outro lado, a nossa prefe-
rência vai para o contacto directo,
através da nossa equipa de ven-
das e técnicos, assim como atra-
vés da rede de revenda e por essa
razão, por vezes, participamos em
eventos, como foi o caso da Con-
ferência Internacional em Luan-
da sobre o sector Oil & Gas.

Pode indicar o nome de dois ou três
clientes vossos em Angola? E obras
que tenham a presença dos vossos
produtos?
A principal obra a realizar-se em
Angola e talvez em África, por
toda a sua dimensão: a Barragem
Hidroeléctrica de Lauca que está
a ser construída pelo grupo bra-
sileiro Odebrecht.

Para além dos equipamentos de
perfuração, temos equipamentos
de demolição e de ar comprimido.
Para manter os mesmos em fun-
cionamento e com disponibilida-
de elevada, temos uma equipa de
cinco técnicos em permanência
na obra.

Temos ainda clientes como a
Mota & Engil e Engevia com di-

versas obras de estradas por
todo o país, e que possuem, para
além dos equipamentos de per-
furação e demolição, uma série
de equipamentos de compacta-
ção e pavimentação da Dynapac,
que fazem parte do grupo Atlas
Copco.

Onde podemos encontrar a Atlas
Copco em Angola se precisar dos
vossos serviços?
Estamos localizados em Viana,
onde temos os nossos escritórios,
armazém e oficinas.

Por fim, e uma vez que tem estado
no terreno, na sua opinião o que
está ainda por fazer nesta área?
Vale a pena continuar a investir nes-
te território?
Há que continuar a apostar na
construção de infra-estruturas
base e pensar em diversificar o
investimento na área industrial,
de modo a que sejam criadas
condições que evitem tanta de-
pendência do exterior. Por outro
lado a contínua formação de qua-
dros intermédios é fundamental
para o desenvolvimento e apos-
ta das empresas nos recursos hu-
manos locais, razão pela qual
será necessário continuar a in-
vestir em Angola.

ATLAS COPCO

EMANGOLADESDE2008,AATLASCOPCO,FORNECEUMAVASTA
GAMADE SERVIÇOS NAS ÁREAS DAENERGIAPORTÁTIL, CONS-
TRUÇÃO,ARCOMPRIMIDOEVÁCUOINDUSTRIAL,ENTREOUTROS.

José Torres Marques, Country Manager Atlas Copco Angola

‘‘
’’

É PRECISO APOSTAR EM
INFRA-ESTRUTURAS BASE

A formação de
quadros

intermédios é
fundamental

para o desen-
volvimento

Testes certificam
o FIXSCREEN®
como capaz
de resistir a ventos
com intensidade
até 130km/h
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