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REABILITAÇÃO VS  
CONSTRUÇÃO NOVA:  
ONDE ESTÃO AS  
MELHORES OPORTUNIDADES?
Depois de vários anos de claro predomínio da reabilitação 
urbana, começa agora a ser retomada a aposta em operações 
urbanísticas de construção nova na cidade de Lisboa. 

Uma novidade que representa o 

início de uma nova etapa no ciclo 

imobiliário, e na qual fomos medir 

o pulso ao mercado, convidando 

os participantes neste Fórum de 

Opinião a responder à seguinte 

questão: «Reabilitação vs constru-

ção nova: onde residem as melhores 

oportunidades hoje em Lisboa?». 

Conheça aqui as suas respostas:
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Os dados relativos ao licenciamento de obras de 

construção e reabilitação, em 2018, revelam um 

crescimento significativo. O número de fogos 

licenciados em construções novas cresceu 

42% no ano passado, tendo passado dos 14.120 

registados em 2017, para os 20.046 apurados em 

2018. Este é o valor mais elevado desde o ano 

2010. No que diz respeito à reabilitação urbana, 

assistiu-se a um crescimento de 15,7% que fica 

aquém da realidade a que, mais recentemente, 

nos habituamos a assistir nos centros urbanos 

das nossas principais cidades e, em especial, 

de Lisboa. E isto acontece porque, são muitas 

as obras que não estão sujeitas a licenciamento 

municipal e, desta forma, ficam de fora destas 

estatísticas. O Barómetro AICCOPN da Reabi-

litação Urbana, relativo ao passado mês de ja-

neiro, revela um aumento de 27,2% no indicador 

relativo ao nível de atividade neste segmento.

Estamos, portanto, a falar de um mercado 

que apresenta uma dinâmica positiva. Neste 

contexto, as melhores oportunidades numa 

cidade como Lisboa, estão essencialmente 

associadas à capacidade de oferecer pro-

dutos orientados para colmatar o diferencial 

que persiste entre a procura atual e a oferta 

disponível. Se, em áreas com elevado interesse 

turístico, se regista um gradual incremento da 

capacidade instalada, fruto do bom momento 

que o País atravessa neste domínio, verifica-se 

ainda uma grande lacuna na oferta residencial. 

A este nível, a reabilitação de zonas da cidade 

de Lisboa com potencial para projetos de habi-

tação permanente, incluindo o arrendamento, 

constituem uma oportunidade que está a cen-

trar as atenções de um número crescente de 

investidores nacionais e estrangeiros.

Manuel Reis 
Campos

CPCI – 
Confederação 
Portuguesa da 

Construção e do 
Imobiliário
Presidente 

A construção nova fora dos centros urbanos 

é uma verdadeira necessidade do mercado 

imobiliário da atualidade, sendo consequente-

mente uma nova janela de oportunidade que 

os promotores imobiliários devem estar atentos.

É muito importante começar a incentivar com 

fatores de descriminação positiva a construção 

nova, a par do que se fez com a reabilitação 

urbana, sendo crucial estimular a construção 

nova localizada fora dos centros urbanos e em 

especial aquela que se destina à classe média e 

aos jovens. É que colocando mais oferta no mer-

cado e a preços acessíveis certamente ajudará a 

estabilizar a subida do valor dos nossos imóveis.

Portugal e o seu mercado imobiliário estão 

“na moda” e no “radar” dos investidores a uma 

escala mundial, o que tem tido o efeito mui-

to positivo de atrair enormes quantidades de 

investimento, que tanta falta fizeram e conti-

nuam a fazer à nossa encomia. Contudo, cria 

ao mesmo tempo novos desafios, como é o 

caso da necessidade de colocar mais oferta no 

mercado para satisfazer níveis absolutamente 

records de procura e de criar uma oferta que 

seja acessível aos portugueses.

Há que viabilizar um mercado em equilíbrio, 

que seja atrativo para os estrangeiros (que são e 

devem continuar a ser muito bem-vindos), mas 

que seja também acessível aos portugueses.

Tudo devemos continuar a fazer para que a rea-

bilitação urbana continue a ser uma realidade, 

mas, paralelamente, é tempo de começar a 

dinamizar a construção nova.

A reabilitação urbana, com os seus benefícios 

fiscais e uma legislação revista e adaptada, foi a 

aposta e a escolha da maioria dos que por aqui 

pretenderam investir. Porque não alargar este 

quadro de incentivos fiscais e legislativos também 

a esta necessidade, que é hoje construção nova?

Hugo Santos 
Ferreira 

APPII
Vice-Presidente 
Executivo 
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Existem oportunidades em ambos os segmen-

tos! Lisboa, apesar dos investimentos em cur-

so, está carente de novos projetos. Até à crise 

de 2008, a grande maioria dos investimentos 

incidiam sobre a construção nova e por isso 

as zonas históricas de Lisboa encontravam-se 

globalmente em péssimo estado. Ao nível da 

reabilitação, as melhores oportunidades ain-

da residem nos bairros históricos de Lisboa, 

nomeadamente na zona da Baixa, Chiado, 

Graça, nas Avenida Novas, bem como na zona 

de Marvila. A cidade precisa de construção 

nova, de novos projetos sem as condicionan-

tes, limitações e contingências que sempre 

caracterizam a reabilitação. O crescimento 

demográfico nas cidades é uma realidade e 

Lisboa não é exceção. A reabilitação urbana 

não é suficiente para dar resposta a esta ten-

dência. As oportunidades são escassas, exis-

tindo poucos terrenos disponíveis. Claramente, 

a zona das Amoreiras, é aquela que mais nos 

entusiasma, pela proximidade do Marquês de 

Pombal e existência de múltiplos serviços. Na 

zona oriental de Lisboa, nas imediações da 

Expo, irão desenvolver-se projetos de grande 

qualidade e dimensão, essenciais para suprir a 

falta de produto. A Vanguard Properties, já com 

vários projetos de reabilitação em curso, estará 

brevemente envolvida num grande projeto de 

construção nova na zona da Grande Lisboa. 

Também aqui, oxalá sejam adotadas pelas 

entidades competentes medidas de incenti-

vos à promoção em habitação nova (IVA!) de 

modo a atrair mais investidores, como forma 

de reduzir o impacto do anormal aumento do 

preço da construção. 

José Cardoso 
Botelho

VANGUARD 
PROPERTIES

Managing Director

Confrontarmos construção nova vs reabilitação, 

é, sempre foi, uma falsa questão.

Era-o nos anos em que quase só se fazia novo, 

com o pretexto de que reabilitar tinha um custo 

excessivo, e assim se deixou degradar muito 

do nosso património edificado, como é agora 

que se vive numa euforia de tudo reabilitar, 

numa ambígua mistura de conceitos, por onde 

passam ainda todo o tipo de fachadismos.

É uma falsa questão porque o harmónico de-

senvolvimento dos ambientes onde vivemos 

sempre foi feito da conjugação e da comple-

mentaridade entre ambos: novo e antigo.

Nem tudo se pode nem deve reabilitar, porque 

há que responder a novas necessidades, mui-

tas vezes incompatíveis com os antigos usos; 

mas também nem tudo deve ser novo pois a 

nossa memória precisa de manter referências 

ao passado e às suas histórias.

É do equilíbrio entre as mudanças, não só ine-

vitáveis como desejáveis na vida das nossas 

cidades e dos nossos edifícios, e a conserva-

ção de alguns dos testemunhos do que elas 

já foram, que podemos ter ambientes mais 

adequados à vida.

Por isso pensamos que devemos encontrar mo-

dos de otimizar a materialização e a reutilização 

de edifícios, espaços urbanos e territórios neste 

momento sem utilização, complementando-os 

com novos edifícios e os espaços necessários. É 

importante planificar as novas estruturas sociais, 

das novas formas de mobilidade e de todo o 

tipo de programas.

Só assim poderemos encontrar as respostas mais 

adequadas às novas preocupações energéti-

cas, ou económicas, com respostas que devem 

estar muito para além delas. Subjacente estão 

razões que têm a ver com as nossas mais pro-

fundas necessidades psicológicas ou culturais, 

indispensáveis ao equilíbrio entre a memória do 

nosso passado e as propostas do nosso futuro.

José Manuel 
Pedreirinho 

ORDEM DOS 
ARQUITECTOS
Presidente 
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Lisboa é uma cidade maravilhosa, e muito ainda há para 

descobrir em matéria de habitabilidade.

Assistimos à fase da despovoação de Lisboa, em que toda 

a construção era feita nas periferias e as pessoas queriam 

viver fora da cidade.

Seguiu-se a partir de 2012 uma fase de quase só reabilita-

ção, alimentada pela mudança da lei das rendas e elevada 

procura por parte de estrangeiros e jovens que querem viver 

nos centros das cidades.

Estamos numa nova fase em que a reabilitação já se encontra 

na maioria dos casos a preços proibitivos, pelo que se está 

a reiniciar a construção nova em zonas da cidade até aqui 

paradas em termos urbanísticos.

De destacar zonas como o Beato, Xabregas, Benfica, Alcân-

tara, Alta de Lisboa, Lumiar e Ajuda que recolhem agora a 

atenção dos investidores.

Mas, o verdadeiro fenómeno a que estamos a assistir, é à 

transformação de Lisboa numa “smart city”.

Para tal contribuem um conjunto de políticas tendentes a facilitar 

a vida de quem vive , trabalha e se desloca em Lisboa, tanto no 

centro histórico como nas regiões mais periféricas da cidade.

Lisboa jamais voltará a ser a cidade “por descobrir” pois já 

se posicionou como destino incontornável de investimento, 

turismo e habitação permanente ou temporária.

Aquilo que temos que assegurar é que os novos investi-

mentos em habitação na cidade de Lisboa sirvam todos os 

segmentos que pretendam uma vida urbana com qualidade 

e também a preços acessíveis, tanto num regime de pro-

priedade plena como de aluguer.

Como investidores imobiliários em Lisboa é isso que estamos 

a fazer nos nossos novos projetos: “affordable residence” para 

todos os segmentos- oferecendo soluções modernas de gran-

de qualidade a que a classe média portuguesa possa aceder.

Carlos 
Vasconcellos

QUANTICO
Executive Chairman 

A reabilitação urbana tem estado na ordem do dia até agora. 

Em Lisboa quase dois terços dos licenciamentos aprovados 

em 2018 foram destinados a reabilitação e apesar do senti-

mento ser o de que ainda há muito por fazer na recuperação 

do tecido urbano da cidade de Lisboa, é na construção 

nova que aparentam residir as maiores oportunidades no 

atual momento de mercado, conjugadas as áreas que o 

perímetro urbano da cidade ainda permite desenvolver 

com a absoluta necessidade de se acelerar a produção 

de novos imóveis para dar resposta não só ao aumento da 

procura mas também à necessidade de renovação do stock 

edificado, cuja taxa no início do corrente ano representava 

apenas cerca de 20% dos níveis pré-crise.

A reconhecida falta de imóveis para vender ou arrendar, quer no 

segmento residencial quer ao nível dos serviços, em particular 

escritórios, constituem para os promotores a possibilidade de 

fazer nascer novos projetos estruturados de raiz, que se ante-

veem de maior escala do que a que carateriza a reabilitação do 

centro histórico da cidade, possuindo este novo pipeline também 

um papel chave para o desejado equilíbrio do mercado na sua 

generalidade e para a estabilização dos preços em particular.

Identificada a dinâmica favorável ao regresso da construção 

nova, restará saber de que incentivos poderá a mesma even-

tualmente vir a beneficiar, nomeadamente em localizações e 

segmentos estratégicos como a oferta de novas habitações 

destinadas à classe média e às populações mais jovens.

João Pita 

ROUND HILL 
CAPITAL
Development 
Director Portugal 
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A Reabilitação tem oferecido grandes oportu-

nidades às empresas do setor e às marcas de 

materiais de construção. Nomeadamente no 

centro histórico de Lisboa e nos bairros novos 

requalificados, muito pela força propulsora do 

Turismo e Investimento Imobiliário. Mas à me-

dida que a reabilitação no centro foi crescendo 

ao longo dos últimos anos acompanhada dos 

preços dos imóveis – também a construção 

nova cresceu no sentido de responder à cres-

cente procura dos residentes. Sobretudo na 

orla Metropolitana, onde as áreas e os valores 

por metro quadrado são inferiores. Por isso, 

tanto pelo número de licenciamentos de obra 

como pelo volume que estes representam, as 

oportunidades em Lisboa encontram-se tanto 

na construção como na reabilitação.

Para marcas como a Reynaers, com um vasto 

portefólio de produtos e soluções adequados 

à envolvente de edifícios novos ou a reabili-

tar, todas obras licenciadas são uma potencial 

oportunidade e nós temos alguns bons exem-

plos em carteira. Por exemplo, o novo edifício 

Prata- da autoria do Arq. Renzo Piano, onde se 

encontra uma das nossas soluções minima-

listas (Hi-Finity) - ou a requalificação do Turim 

Boulevard Hotel, com o sistema SlimLine 38. 

O facto de dispormos de um Espaço Reynaers 

Lisboa - desde 2017 no Parque das Nações – 

também tem contribuído para acompanharmos 

de perto as oportunidades do mercado e as 

necessidades dos arquitetos, construtores e 

todos os parceiros envolvidos em obra.

Gilda Abreu

REYNAERS 
ALUMINIUM 

PORTUGAL
Project Consultant 

A COPORGEST especializou-se em projetos 

residenciais no centro da cidade de Lisboa, 

no casco histórico. A nossa aposta foi sempre 

no sentido de entregar ao mercado produtos 

residenciais únicos, seja pela sua localização, 

seja pela qualidade construtiva, seja pelo cui-

dado na escolha dos materiais.

Infelizmente, sabemos todos que este tipo 

de produto está hoje muito direcionado para 

clientes estrangeiros, com poder de compra 

mais elevado. De facto, o baixo rendimento 

per capita das famílias portuguesas, conju-

gado com o preço de venda elevado destes 

ativos, torna-os inacessíveis à generalidade 

dos portugueses. Estes estão a deslocar-se 

para a periferia e para zonas menos nobres 

da cidade de Lisboa. Acredito que estes dois 

mercados vão continuar a coexistir e a gerar 

oportunidades que decorrerão em paralelo. 

No centro da cidade, temos já hoje um custo 

de produção mais elevado por força das difi-

culdades logísticas na fase de construção e do 

preço elevado dos imóveis ou terrenos, mas 

em contrapartida temos um preço de venda 

mais elevado e uma procura mais incerta. Na 

periferia temos um custo de produção mais 

baixo, mas é certo que o mercado ajusta preços 

de venda também mais contidos e acessíveis a 

um maior número de clientes – o que se perde 

na margem recupera-se na quantidade e maior 

certeza na procura.

Dois negócios próximos, mas que requerem 

operadores com competências distintas.

Sérgio Ferreira 

COPORGEST
CEO 
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Lisboa tem sido, ao longo dos tempos, tema de vários 

poemas que enaltecem as suas características e beleza. 

De José Galhardo com a dura palavra “velha”, à primaveril 

descrição de Ary dos Santos com “menina e moça”, também 

Manuel Alegre dizia na sua balada “A cidade onde desenho” 

e Sophia de Mello Breyner previa o “Aqui e além em Lisboa”.

Já nestes poemas eternizados sobre a cidade, por muitos 

descurada, mas por muitos “amada”, sentimos um fio condutor 

até à era atual daquilo que Lisboa é. Não só um local turís-

tico de eleição, mas um espaço enorme onde a construção 

acontece, aquela construção que cresce em linha com as 

novas tendências, da vida, do trabalho, da capacidade de 

investimento e das diferentes tecnologias mais adequadas, 

não só a pessoas mais exigentes que querem habitações 

mais sofisticadas, como a atividades que se desenvolvem 

em ambientes virados para o futuro e sustentabilidade.

E neste contexto, lá estamos nós a falar de imobiliário, um 

“lugar comum”, um tema recorrente do mercado português, 

quer seja abordado por agentes nacionais, quer estrangeiros.

Lisboa não deixa de ser o sítio onde a oferta quer colmatar 

a procura ainda existente, não só de espaços residenciais, 

como de escritórios ou soluções mais sofisticadas como o 

coworking, coliving, residências de estudantes e de apoio 

à terceira idade e outros formatos a que a vida quotidiana 

apela. E é aqui, nesses conceitos mais atuais que as opor-

tunidades residem em Lisboa. Mas quem diz Lisboa, diz em 

qualquer outra cidade de distrito e até além Tejo cada vez 

mais apelativo (é para lá que agora “voam” os sonhos, e já 

dizia a sábia Sophia, “Aqui e além Lisboa…”.

Reabilitar e reconverter tem sido tendência crescente em 

Lisboa, é verdade, mas essa tendência começa agora, e fe-

lizmente a ter a concorrência da nova habitação. Os espaços 

reabilitados têm dado origem à subida de preços, quer na 

compra, quer no aluguer, com apenas algumas exceções 

de programas de arrendamento acessível. O seu mercado 

não tem sido na maioria o português. Mas a nova construção 

que arranca, vai não só acalmar a subida de preços por au-

mento de oferta, como o target será certamente outro, como 

famílias mais jovens e a classe média, com compradores 

nacionais que não devem ser decorados desta dinâmica.

Se for dada ênfase à construção de raiz, não só no centro mas 

nas zonas mais periféricas, o leque de compradores aumen-

tará certamente. E é isso que se pretende, ajustar a oferta à 

procura, tanto que os investidores internacionais também já 

olham para essa vertente, procurando terrenos onde podem 

desenvolver um projeto de construção, em linha com as no-

vas tendências de vida e os diferentes targets, e esses ativos 

ainda existem em mercado e à espera de uma boa solução.

Ainda há muitos prédios em lisboa a precisarem de regeneração, 

alteração de uso e melhoria de qualidade, mas o português 

parece esperar por nova construção acessível ao seu nível de 

vida e essa será a tendência a ganhar quota em 2019 e 2020.

José Araújo

MILLENNIUM BCP
Diretor de da 

Direção de Negócio 
Imobiliário 

Atualmente e nos anos mais recentes, a existência de um 

parque imobiliário extremamente degradado e, nalguns 

casos, bem localizado, aliado a uma forte procura, permitiu a 

existência de uma forte dinâmica de reabilitação de edifícios. 

Com um enfoque, especialmente, na área da habitação e da 

hotelaria, a reabilitação tem permitido construir novos pro-

dutos imobiliários, alguns dos quais com elevados padrões 

de conforto térmico, acústico e de eficiência energética.

Tendo em conta que a grande maioria do parque edificado 

ainda necessita ser requalificado, existem ainda enormes 

oportunidades para a atividade da reabilitação, sobretudo em 

zonas menos centrais da cidade de Lisboa, as quais podem 

responder às necessidades de outro tipo de clientes e que 

permite conjugar o mercado de venda com o de arrendamento.

Por outro lado, existem ainda imensas oportunidades para 

promotores imobiliários que tenham a ambição de responder 

aos novos desafios da cidade de Lisboa. Com a necessidade 

de atrair novos habitantes (nacionais e estrangeiros) que 

têm outras expectativas e formas de viver a sua relação 

com a cidade, é indispensável, a construção de novos em-

preendimentos imobiliários que conjuguem a inovação da 

arquitetura (com novas tipologias e funções), à excelência na 

qualidade (mais conforto) a preços adequados à realidade 

do rendimento dos portugueses.

João Ferreira 
Gomes 

CAIXIAVE, S.A
Diretor Comercial e 
de Marketing 
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Com o mercado da reabilitação urbana ainda muito for-

te, o interesse de muitos investidores começa a virar-se 

também para a construção nova, especialmente em al-

gumas áreas muito específicas da cidade. Este interesse 

é sobretudo motivado pela procura crescente de projetos 

de habitação para famílias de classe média e média alta 

que, não podendo pagar os valores elevados praticados 

no centro da cidade, procuram soluções um pouco mais 

competitivas, mas igualmente centrais e extremamente 

bem servidas de transportes públicos. Também a crescente 

procura de escritórios tem despoletado o surgimento de 

novos projetos para promoção, alguns destes para repor o 

stock de escritórios que se perdeu nos últimos anos para 

reabilitação em habitação de luxo na Baixa, no Chiado e na 

Avenida da Liberdade.

As melhores oportunidades para construção nova em Lisboa 

neste momento estão nas Avenidas Novas, no eixo Laran-

jeiras / Alto dos Moinhos/ Benfica, na Alta de Lisboa, em 

Alcântara e na zona oriental, especialmente ao longo da 

Avenida Infante D. Henrique, com vários projetos já anun-

ciados para o curto e médio prazo.

Como exemplo, a zona das Avenidas Novas é, atualmente, 

uma das áreas mais dinâmicas da cidade e a mais procurada 

por investidores. Com a tendência de relocalização de escri-

tórios para a Av. Fontes Pereira de Melo e Av. da República, 

e com o projeto misto de escritórios, comércio e habitação 

previsto para os terrenos da antiga Feira Popular, a zona 

das Avenidas Novas corre sérios riscos de se transformar 

no novo centro de serviços de Lisboa.

Ana Gomes

CUSHMAN & 
WAKEFIELD

Diretora de 
Promoção e 
Reabilitação 

Urbana 

O processo de reabilitação urbana tem vindo a ter uma pre-

ponderância enorme na forma como Lisboa tem evoluído 

e como tem recuperado os seus edifícios mais degrada-

dos, assumindo um papel crucial na gestão da cidade. De 

facto, a última década tem reciclado muito do edificado 

degradado e recuperado as construções mais antigas que 

anteriormente se encontravam obsoletas, abandonadas 

e de baixo valor urbanístico e comercial. É um processo 

contínuo e os estímulos à reabilitação têm alavancado 

a dinâmica que se observa, sendo surpreendente como 

possa existir tamanha quantidade de edificado passível de 

ser reabilitado com tantos incentivos à reabilitação. Casos 

como a Baixa ou o Centro Histórico são exemplos claros 

em como a proposta de valor imobiliário pode ser alterada 

por vias do processo de reabilitação.

Não obstante, a pressão existente derivada dos índices 

de procura, de pessoas e empresas, para se sediarem em 

Lisboa, motiva a tendência da necessidade de construção 

nova. Os promotores entram numa nova era, em que novos 

projetos se comercializam em planta e se edificam ambien-

tes ajustados às necessidades. Se a estes fatores adicio-

narmos a liquidez de mercado e a existência de uma larga 

pool de investidores disponíveis para investir em imobiliário, 

torna-se evidente a oportunidade que se ergue perante as 

grandes urbes do país, como Lisboa e Porto.

Concluindo, o processo reabilitativo devolve e acresce 

valor à cidade, acoplando novos conceitos, novas dinâmi-

cas e um retrofit tecnológico a edifícios outrora vetustos, 

mantendo a traça arquitetónica e outros elementos que 

são parte da nossa riqueza cultural e patrimonial. Não 

são, no entanto, edificado novo e logo não correspon-

dem a um aumento de área construída e disponível mas 

sim ao processo de substituição de área previamente 

existente para o mesmo ou outros usos. O processo de 

reabilitação deve ser complementar à promoção a novo 

e verificados os níveis de procura atuais, permitem uma 

expetativa de colocação elevada e relativamente célere, 

representando oportunidades para as várias forças en-

volvidas no projeto: O Promotor, O Proprietário do Ativo, 

o Investidor e o Utilizador.

Nuno Esteves 

SAVILLS 
PORTUGAL
Associate – 
Investment 
Development 
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Nos últimos anos, após a quebra durante o 

período da crise, a construção em Lisboa es-

teve dependente quase na sua totalidade do 

fenómeno da reabilitação de edifícios. Sendo 

esta a dinâmica que continua instituída em 

pleno no mercado nos dias de hoje.

Inicialmente o fenómeno da reabilitação surgiu 

sobretudo no centro da cidade, onde existiam 

muitos edifícios a necessitar de intervenção e 

com maior potencial para exploração turística, 

na vertente de hotelaria e de alojamento local, 

acompanhando também o “boom” turístico. Este 

mercado continua a existir, apesar do potencial 

mais limitado face ao número diminuto de edifí-

cios por intervir, mantendo-se a procura eleva-

da, o que naturalmente justifica a exclusividade 

proporcionada pelos preços proibitivos atuais.

Recentemente temo-nos deparado com um 

novo fenómeno, o interesse de vários promo-

tores e investidores imobiliários, nacionais e 

estrangeiros, por novas localizações fora das 

zonas prime, zonas como Carnaxide, Linda a 

Velha, Alta de lisboa, Telheiras ou Lumiar.

Novos projetos fora do segmento alto, preten-

dendo captar um público mais abrangente e 

com preços mais acessíveis para a classe média 

portuguesa, mostram que os investidores, que 

vieram para recuperar Lisboa, perceberam que 

a periferia também oferece oportunidades.

A oferta destas novas habitações na capital 

estará ainda longe daquela que os promotores 

dizem ser necessária para equilibrar a procura 

do mercado, mostrando ser este o mercado 

de nova construção com potencial e que as 

empresas de construção têm de aproveitar.

Nuno Marques

CONSTRUTORA 
UDRA

Diretor Comercial

A decisão de investimento dependerá sempre 

do perfil de cada investidor, mas existem vários 

fatores que suportam a crescente tendência de 

projetos de construção nova. Sendo expectável 

que o interesse na reabilitação se mantenha, 

creio que tenderá a ser equilibrado com a cons-

trução nova por diversas razões:

* Diminuição do número de ativos disponíveis, 

e com interesse, para projetos de reabilitação.

* Aumento da procura de imóveis residenciais 

por parte da classe média, que por ter um 

poder de compra mais reduzido busca ativos 

em zonas menos centrais e, portanto, fora das 

zonas típicas de reabilitação.

* Incremento da procura de escritórios, que 

por exigirem a incorporação das recentes 

tendências a nível de arquitetura, espaço e 

commodities, dificilmente são possíveis em 

projetos que não sejam concebidos de raiz.

* Outro aspeto que não deve ser descurado é o 

risco associado à reabilitação, que é superior 

ao da construção nova, não só ao nível das 

contingências inerentes aos projetos mas tam-

bém no que respeita aos riscos de arqueologia, 

licenciamento, entre outros, que se traduzem 

num aumento de custos e de prazos. Apesar 

da existência de alguns benefícios fiscais para 

projetos de reabilitação, estes acabam por ter 

requisitos que oneram o seu custo, como é o 

caso da contenção de fachadas ou a manu-

tenção de elementos arquitetónicos.

Miguel Alegria 

ENGEXPOR
CEO 


