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Um negócio de reabilitação
existente, com características
desenvolvimento imobiliário

Num país em que não
que é feito isto coloca

O que é 
específico

“qual é o 
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que é feito isto coloca
que está feito, para além
desenvolver a reconversão
que queremos fazer pode

Definir o ponto de partida
processo. Isto custa dinheiro
risco consideravelmente
negócio imobiliário.

“qual é o 
ponto de 
partida, 
como se 
descreve o 
edifício”

reabilitação urbana parte sempre de um ativo
características que condicionam e potenciam todo o

imobiliário.

não há grande tradição de registar com rigor o
um problema complicado: como sabemos oum problema complicado: como sabemos o

além da aparência? Com que bases podemos
reconversão do edifício? Quem nos garante que o

pode ser feito?

partida é assim o elemento crucial de todo o
dinheiro e leva tempo. Ou então aumenta o

consideravelmente. O que se reflete na viabilidade do



Analisar exaustivamente
edifício de forma a encontrar
explorar várias opções
futuro que sirva de base

O que se pretende sempre

O que é 
específico

“ mudar ou 
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O que se pretende sempre
potencial tirando o maior
imóvel, de forma a reduzir
As mudanças de uso
existentes são as duas

Acrescentar valor de
permite remunerar os
investidores, desenvolvedores,

“ mudar ou 
atualizar o 
uso dos 
prédios”

exaustivamente as características do mercado e do
encontrar o melhor uso potencial. Vale a pena

opções até se conseguir criar um quadro de valor
base ao processo de desenvolvimento.

sempre é que se alcance esse melhor usosempre é que se alcance esse melhor uso
maior partido das características atuais do

reduzir ao mínimo o investimento necessário.
ou as redefinições dos níveis de uso pré-

duas grandes opções.

uso ao imóvel com o menor investimento
diferentes intervenientes: proprietário inicial,

desenvolvedores, financiadores.



O peso do ativo inicial
tradicional. Por isso a
determinante para a viabilidade

O proprietário do ativo
do processo de transformação

O que é 
específico

“ direitos de 
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do processo de transformação
valorização. É muito difícil
for.

A criação de condições
participar de forma segura
articulação de interesses
contratos de concessão,
alguns dos formatos disponíveis

“ direitos de 
superfície,
concessões, 
arrendamentos 
de longa 
duração”

inicial na equação financeira é muito superior ao
disposição do proprietário do ativo inicial é

viabilidade do negócio.

ativo inicial tem de esperar pelo desenvolvimento
transformação para conseguir obter a suatransformação para conseguir obter a sua

difícil o negócio ter viabilidade se assim não

condições para que outros investidores possam
segura no mesmo processo é a chave da

interesses indispensável: direitos de superfície,
concessão, arrendamentos de longa duração são

disponíveis.



Um novo 
ciclo 

“ começamos 
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As rendas ou 
preços crescem 

rapidamente

“ começamos 
a sair da 
recessão do 
mercado 
imobiliário”

recuperação

expansão

Crescimento
negativo 

das rendas ou 
preços

A nova procura 
excede o espaço 

absorvido
Crescimento

lento das rendas ou 
preços

Ponto de equilíbrio
Oferta com a Procura

Elevado 
crescimento das 
rendas e preços
Inicia-se a nova 

construção

O crescimento
das rendas e 

preços abranda

A Oferta cresce 
mais do que a 

Procura

A nova construção 
passa a ser viável

recessão

sobre ofertaTaxa de ocupação média de longo prazo

A nova procura 
excede o espaço 

Crescimento
lento das rendas ou 

Crescimento
negativo 

das rendas e 
preços, abaixo

da inflação



Um novo 
ciclo 

“as rendas 
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VALOR =
RENDIMENTO

Taxa Capitalização

“as rendas 
pararam de 
descer e as 
taxas de 
capitalização 
estão a 
descer” fundo

recessão

linha de equilíbrio do valor

R:     
C:     

topo

expansão contração

R:
C:

R:     
C:     

recuperação

R:     
C:     

R: RENDIMENTO       
C: Taxa Capitalização

legenda



as 
fases 
de 
um 
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Indicadores Recessão Recuperação

oferta

procura

taxa de 

diminui, é nula

diminui

sobe para níveis 

começa a crescer

decresce para um 
ciclo

taxa de 
desocupação

rendas

taxa de capitalização

investidores

impactos
no valor

sobe para níveis 
máximos

caem

aumenta

sem transações

rendimentos 
decrescentes

com as taxas de 
capitalização a subir

decresce para 
níveis de equilíbrio

níveis elevados

com as taxas de 
capitalização elevadas

Recuperação Expansão Contração

mínima

começa a crescer

decresce para 

começa a crescer

forte, maior que a 
nova oferta

decresce para níveis 

crescente, 
superior à procura

positiva mas 
decrescente

sobe paradecresce para 
níveis de equilíbrio

não crescem

estáveis em
níveis elevados

oportunistas

mínimos

crescem bem

começam a descer

interessados

níveis de equilíbrio

sobem mas a ritmo 
desacelerado

descendente à 
medida que o capital flui

interessados

rendimentos 
aumentam

com as taxas de 
capitalização elevadas

rendimentos 
aumentam

com as taxas de 
capitalização a descer

rendimentos estáveis
ou decrescentes com
taxas de capitalização
estáveis ou crescentes



A dimensão da recessão
como existia no ciclo anterior
de ser aplicáveis e há
se fez e se quer fazer.

A novidade mais importante

Um novo 
ciclo que 
começou

“com menos 
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A novidade mais importante
recursos: há pouco capital,
capacidade de pagar a
generalizado ajustamento
milhões e voltámos ao

É preciso encontrar novos
inovadoras, partilhar riscos
às capacidades dos ocupantes

“com menos 
poder de 
compra e 
menos crédito 
temos todos 
de ser 
razoáveis”

recessão desestruturou o mercado imobiliário tal
anterior. As praticas estabelecidas deixaram
um espaço inédito para repensar tudo o que

importante deste novo ciclo é a escassez deimportante deste novo ciclo é a escassez de
capital, pouco crédito e sobretudo pouca
a utilização do espaço. Há um significativo e

ajustamento em baixa. Saímos do mercado dos
ao mercado dos tostões.

novos modelos de negócio, testar soluções
riscos e rentabilidades. Adaptar as propostas

ocupantes.



Existir uma estratégia
projetos farol, projetos
de renovação. São projeto
todos têm de uma determinada

É fundamental que a

O que já 
sabemos 
no Porto

“projetos farol 
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É fundamental que a
tudo e controlar tudo,
para que consigam criar

Todo o apoio das entidades
capital, mas na determinação
crie a confiança necessária
que se colocam aos pioneiros

“projetos farol 
e uma linha de 
rumo 
consistente 
por parte das 
autoridades”

estratégia é determinante e começa sempre com
projetos que assumem a dianteira de uma proposta

projeto que têm impacto na perceção que
determinada localização.

estratégia não tenha a pretensão de preverestratégia não tenha a pretensão de prever
tem de dar espaço aos diferentes agentes

criar eles próprios as condições de arranque.

entidades nesta fase é determinante: não em
determinação em manter uma linha de rumo que

necessária para vencer as enormes incertezas
pioneiros.



O Estado, neste caso
começarem a renovar
para os projetistas, fiscalizadores,
financiadores e permite
novos.

O que já 
sabemos 
no Porto

“Dar o 
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O investimento em espaço
a imagem do publico sobre
incentivo ao investimento
positivas relevantes.

A criação de eventos complementa
conhecerem as mudanças
tem de se sentir de várias

“Dar o 
exemplo e 
intervir no 
espaço público 
é importante”

caso as Câmaras, têm de dar o exemplo e
renovar os seus próprios espaços: cria mercado

fiscalizadores, construtores, mediadores e
permite que todos experimentarem formatos

espaço público é muito importante para alterar
sobre uma zona a intervencionar e é o maior

investimento privado, já que cria externalidades

complementa e mobiliza as populações para
mudanças. A prioridade dada à reabilitação urbana

várias formas e todas elas convergentes.



O efeito de demonstração
é essencial para alastrar
desconfianças são as
técnicas da reabilitação

A existência de diferentes

O que já 
sabemos 
no Porto

“A difusão da 
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A existência de diferentes
é um fator de confiança
investidores neste mercado

O comércio alternativo
novos que têm um impacto
no Porto e presumo que

“A difusão da 
experiência 
que se vai 
acumulando é 
importante”

demonstração resultante de processos bem sucedidos
alastrar o investimento privado. As principais

dificuldades de licenciamento, as questões
reabilitação e a adesão do mercado dos utilizadores.

diferentes agentes com experiencia demonstráveldiferentes agentes com experiencia demonstrável
confiança importante para a entrada de novos

mercado.

alternativo e o alojamento turístico são segmentos
impacto relevante neste novo ciclo do mercado
que também em Lisboa.



Os modelos de negócio
preciso concretizar um
tornar claro quais são
para generalizar o efeito

Só então será fácil alargar

O que 
falta fazer 
e demora

“a repetição de 
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Só então será fácil alargar
capazes de agir neste
procedimentos conhecidos

Nessa altura a reabilitação
mercado imobiliário e
imobiliário existente.
diferente o que é diferente,

“a repetição de 
processos vai 
gerar novas 
praticas 
correntes de 
negócio”

negócio ainda estão a ser testados e vai ser
um numero considerável de processos para se
são as novas fórmulas que se podem repetir

efeito da reabilitação.

alargar substancialmente o número de agentesalargar substancialmente o número de agentes
neste mercado uma vez que se criam rotinas e

conhecidos e testados.

reabilitação de edifícios será a principal força do
e permitirá renovar o degradado parque
Saber-se-á melhor como tratar de forma

diferente, e ganhando escala no que é igual.



A forma de intervenção
aproveitando cada vez
Poder-se-ão criar indicadores
intervenção, otimizando
de espaços reabilitados

O que 
falta fazer 
e demora

“a digitalização 
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A digitalização do imobiliário
através da metodologia
edifícios (BIM) permitirá
simultaneamente mais
sucessivamente superior

As diferentes entidades
quadros regulamentares

“a digitalização 
através do BIM 
permitirá a 
sofisticação 
necessária à 
eficiência”

intervenção de cada agente tenderá a sofisticar-se,
vez melhor o conhecimento entretanto criado.

indicadores mais fiáveis das várias opções de
otimizando os investimentos e aumentando a oferta

reabilitados qualificados.

imobiliário e da construção, nomeadamente
metodologia de modelação de informação sobre os

permitirá investimentos cada vez mais rigorosos e
mais ambiciosos, já que o controlo do risco será

superior.

entidades reguladores terão tempo de alterar os
regulamentares de forma a acomodar os novos formatos.



A criação de organismos
reabilitação urbana surgirá
de experiencias bem
volumes de capitais consideráveis

A mobilização das poupanças

O que 
falta fazer 
e demora

“mudar da 
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A mobilização das poupanças
investimento institucional
conhecimento desta nova
mas a toda a comunidade

A possibilidade de rentabilizar
lucros com investidores
teremos de aprender
passivos.

“mudar da 
gestão de 
passivos para 
a gestão de 
ativos”

organismos de investimento específicos da
surgirá quando existir um número de agentes e

bem sucedidas que sejam capazes de atrair
consideráveis.

poupanças privadas será acompanhada pelopoupanças privadas será acompanhada pelo
institucional mas para isso é preciso alargar o

nova lógica não apenas aos seus agentes
comunidade alargada.

rentabilizar ativos existentes com a partilha de
investidores especializados será a regra. Todos

a gerir ativos e abandonar a gestão de



Passeio 
dos 
Clérigos
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“um problema 
no coração da 
cidade.”



Passeio 
dos 
Clérigos
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“um projeto 
fechado à 
cidade ”



Passeio 
dos 
Clérigos
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“um desafio 
lançado pela 
Câmara do 
Porto e Porto 
Vivo SRU”



Passeio 
dos 
Clérigos

www.capitalurbano.pt

“um direito de 
superfície por 
50 anos”



Passeio 
dos 
Clérigos
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“um espaço 
aberto à 
cidade”



Passeio 
dos 
Clérigos
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“uma nova rua 
comercial na 
Baixa”



Passeio 
dos 
Clérigos
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“restauração 
num formato 
inovador”



Passeio 
dos 
Clérigos
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“uma nova 
ligação 
pedonal”



Passeio 
dos 
Clérigos
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“comércio 
qualificado”



Passeio 
dos 
Clérigos
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“um jardim 
acessível na 
cobertura”
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