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A transformação 
digital ganhou 

ainda mais 
força!

O impacto da digitalização no imobiliário 
era um tema há muito pensado para esta 
edição da Revista Público Imobiliário. 
No momento de confinamento em que 
vivemos, a digitalização da nossa vida já 
não é uma opção é uma realidade a que 
nos vemos forçados!
Nesta edição trazemos os muitos exemplos 
de respostas digitais e de inovação que os 
promotores e os mediadores imobiliários 
estão a trazer ao mercado imobiliário. 
Desde soluções de domótica nas nossas 
casas, espaços de convivência de trabalho 
com a vida familiar, as formas como 
conhecemos os produtos imobiliários.... há 
um sem fim de novidades a desbravar e de 
novas oportunidades.
Com a crise do COVID’19 estamos a 
acelerar uma realidade que já se vinha 
impondo. Os que ainda tinham dúvidas, 
ou ainda não tinham experimentado o 
tele-trabalho, tem tido nestas semanas 
uma oportunidade única de fazerem um 
curso intensivo de novas tecnologias. Uma 
lição que vai ter um impacto imediato na 
adoção em larga escala das muitas opções 
digitais que fomos obrigados a descobrir!
Não conseguíamos antecipar como poder 
fazer uma opção editorial tão pertinente 
para tempos que desconhecíamos, mas 
é com gosto e prazer que vos convido 
nesta edição a conhecer os melhores 
empreendimentos imobiliários e o como o 
impacto digital se corporiza em melhores 
habitações!

Uma boa leitura!

António Gil Machado
Diretor da Revista Vida Imobiliária
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Descubra o seu refúgio na natureza no Eco-Village, 
uma área exclusiva de Beach Villas e Pine Villas 
com acesso a clubhouse e beach club privativos, 
que constitui a última oportunidade de encontrar o 
seu lugar no Pestana Tróia Eco-Resort, em plena 
Reserva Natural e Botânica delimitada por dois 
quilómetros de praias desertas.

• Beach Villas assinados pela Modular System
• Tipologia T3 com áreas entre 131,50 e 148,95m2 
• Entre 500.000 e 650.000€
• Beach Villas A prontas a habitar
• Beach Villas B a habitar no verão de 2020
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Onde viver, 
apetece!

Vogue Homes

A Vogue Homes desde 2001 
que se preocupa em proporcionar 
aos seus clientes espaços assentes 
na qualidade e na inovação, 
na exclusividade e na versatilidade 
de cada solução.

Valorizar a localização ou a qualidade de construção? 
Preferir os acessos ou o ambiente em que se vive? Optar 
pela dimensão das áreas ou pelos pormenores? Quem 
procura casa conhece bem a angústia destas decisões. 

A Vogue Homes, com quase 20 anos, procura todos os dias 
resolver esta equação, criando soluções pensadas ao porme-
nor para que nada falte na hora de concretizar a escolha.

“Viver é muito mais do que morar. É encontrar o espaço 
perfeito para uma melhor vivência com tudo aquilo que 
valorizamos  afirma o O da ogue omes, oaquim 
Silva Lico.

O mundo mudou nos últimos anos, com novas oportu-
nidades e desafios. s bai as ta as de juro, a globalização 
e o fenómeno da migração e uma agressiva politica de 
incentivos fiscais são as tr s raz es principais do au-
mento do investimento imobiliário em toda a uropa, 
com os investidores a mostrar um crescente interesse 
no segmento residencial. 

Portugal, sobretudo Lisboa e o Porto, não escaparam a 
esse boom do imobiliário. ortugal é também hoje consi-
derado o melhor destino turístico do Mundo por algumas 
das publicações internacionais mais prestigiadas. 

A sua localização periférica, o seu clima temperado, a 
segurança e paz social com que se vive nas grandes cidades 
e o custo de vida acessível fazem de Lisboa e do Porto um 
paraíso para o turismo e duas das cidades mais procuradas 
para investir.

or isso, e se há quem veja neste setor apenas um modelo 
de neg cio, a ogue omes v  nele um desafio, assente 
na procura de imóveis singulares e diferenciados, quer 
pela sua localização, quer pelas suas características.

 é isso que distingue a ogue omes no mercado  não 
se trata de um promotor imobiliário que vende casas 

Condomínio 
habitacional 

Dafundo, Oeiras
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a compradores que querem morar nos centros urba-
nos. A Vogue Homes preocupa-se com o pormenor, com 
a singularidade, com o conceito, procurando, em cada 
projeto, criar ambientes de conforto onde apetece viver.

REABILITAR E CONSTRUIR
m parceria com a an apital, a ogue omes aposta 

em duas vertentes de neg cio  a reabilitação de edifícios 
nos centros históricos e, por outro lado, a conceção e 
construção de projetos contempor neos de raiz.

O objetivo é comum  criar espaços de qualidade, envol-
ventes, e tecnologicamente avançados, gerando conforto 
e satisfação a quem neles habita. A Vogue Homes, adop-
tando o conceito de fine living , sabe que viver é mais do 
que habitar um espaço – é vivenciar toda a experiência 
na sua plenitude porque só assim se retira a máxima 
satisfação do espaço que se habita. 

sse objectivo tem sido alcançado, ao longo do tempo, 
através do desenvolvimento de parcerias exclusivas, com 
marcas de prestigio, dotando assim os seus empreendimen-
tos de uma qualidade singular. As mais recentes marcas 

a prestigiar a Vogue Homes, com a entrada no círculo de 
parceiros, foram a alemã Dornbracht, nas torneiras, e a 
O , da empresa costeel, nas cai ilharias. ão duas 
das melhores, mais conceituadas e desafiantes marcas 
do mundo, nas suas categorias, afirma oaquim ilva ico 
“Para a Vogue Homes é um privilégio poder contar com 
as melhores marcas do mercado, como seus parceiros.” 

A alemã Dornbracht, dispensa qualquer tipo de apre-
sentação, é reconhecida como sendo uma das mais con-
ceituadas marcas de torneiras do mundo. A portuguesa 
O  da costeel, produz cai ilharias de e cel ncia, 
com uma grande componente de inovação e design, a par 
do que de melhor se desenvolve a nível mundial, o que 
lhe confere um elevado reconhecimento internacional.

 um enorme desafio trabalhar com estes parceiros, 
não só devido à sua constante inovação tecnológica e 
de design, mas também pela inovação de soluções, por 
vezes criadas  medida, para projectos nossos , diz oa-
quim Silva Lico.

Mas, não só com interiores e exigência na qualidade 
dos materiais aplicados se atinge esse objetivo, não me-

Conjunto habitacional 
MGC 720 Foz, 
no Porto
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Prédio pombalino 
São Carlos, 

Chiado

Bom Sucesso, 
Belém

nos importante é a criteriosa seleção dos edifícios. om a 
sua experiência num mercado altamente competitivo, a 
filosofia da ogue omes assenta na localização, a que se 
junta a sofisticação da arquitetura, em combinação com a 
inovação e as soluç es tecnol gicas, conforto, eleg ncia e 
contemporaneidade, conferindo assim a pretendida quali-
dade, e originalidade de cada empreendimento, onde todos 
os detalhes são importantes e levados em consideração.

CHARME, QUALIDADE E ARQUITETURA DE REFERÊNCIA
O om ucesso e o ão arlos, em isboa, o afundo  
em Oeiras, e o   no orto, são os mais recentes 
projetos em desenvolvimento, com conclusão prevista 
para  e em que nada é dei ado ao acaso. m breve 
a ogue omes lançará  novos projectos, em isboa, 

ruz uebrada e ascais.
m todos e iste a mesma marca, quando se fala de 

projectos ogue omes, fala se de um conceito com as-
sinatura, e para isso apenas trabalhamos com gabine-
tes de arquitetura de grande referência e amplamente 
reconhecidos no mercado.

Bom Sucesso, Belém 
Dois edifícios de habitação 
unifamiliar mais dois 
de habitação coletiva
ATELIER SARAIVA + ASSOCIADOS

São Carlos, Chiado
Reabilitação de prédio 
pombalino para habitação 
e comércio
ATELIER OPENBOOK ARCHITECTURE

Dafundo, Oeiras
Condomínio habitacional com 
tipologias T1 a T4 duplex, duas 
piscinas privadas
ATELIER SARAIVA + ASSOCIADOS

MGC 720 Foz, Porto
Conjunto habitacional 
de 14 unidades. Condomínio 
fechado com piscinas e jardim
ATELIER CORREIA RAGAZZI ARQUITETOS
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Imaginemos o seguinte cenário: o dia de trabalho termina 
e rumámos a casa. No caminho, pegamos no nosso 
smartphone e, seja por comando de voz seja através 
de uma aplicação, acedemos ao assistente virtual lá de casa. 
Uma espécie de central de informação que agrega vários 
dispositivos conectados, como o fogão, o sistema 
de aquecimento, sistema de música e ainda o de iluminação. 
Isto para simplificar, claro. Ao tal assistente virtual, 
e ainda a caminho de casa, pedimos para colocar a iluminação 
a 30%, a temperatura ambiente a 20 graus e damos ainda 
instruções para que o forno vá aquecendo a 190 graus. 
A cereja em cima do bolo é quando pomos a nossa playlist 
favorita a tocar. Este cenátio pode ainda não ser a realidade 
da maioria das casas. Mas já é uma realidade, não é algo 
que esteja projetado num estudo a 20 anos, a isso iremos 
mais tarde. A verdade é que a tecnologia está cada vez mais 
presente nos nossos lares. Novos projetos mostram cada vez 
mais, porém, que essa presença está apenas a começar 
a acontecer.
A consultoria CB Insights fala em construções modulares, 
projetos pré-fabricados e até mesmo um bairro todo integrado 
tecnologicamente, num esforço concertado entre gigantes 
tecnológicos como a Google ou a Amazon. 
Além de ambicionarem trazer vantagens ao setor e aos 
próprios moradores, muitos projetos também acabam 
por solucionar problemas das próprias cidades. 
Até porque o cenário que descrevemos de “ida para casa” 
pode perfeitamente ser, num sentido mais amplo, aplicado 
ao bairro e à cidade. Foquemo-nos na despensa. 
Cada produto, sobretudo os essenciais e de consumo habitual, 
ficam em prateleiras sensorizadas e com a capacidade de 
pesar. À medida que formos consumindo os produtos, o nosso 
assistente virtual pode ir ajudando à gestão da despensa, 
avisando-nos que só temos um quilo de arroz, ou que o leite 
está a acabar. 
Mais: o assistente pode enviar uma ordem de encomenda 
à mercearia do bairro que prepara os produtos e os manda 
entregar em casa. Uma encomenda rececionada pela caixa 
do correio inteligente.
Em 1964, Isaac Asimov, um escritor norte-americano, teve a 
coragem de prever o mundo a 50 anos. Dizia ele que cidades 
como Boston e Nova York iriam convergir ao longo da costa, 

Assistentes virtuais, portas 
inteligentes que recebem 
encomendas e despensas 
que fazem a gestão da comida 
sozinhas. Já não é futurismo. 
É, ou pelo menos pode ser, 
a atualidade.

A tecnologia 
e a forma como 
transforma 
as nossas casas
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Daqui a 20 anos, teremos 
aparelhos inteligentes 

que monitorizam a ingestão 
de alimentos e solicitam 

automaticamente novos itens, 
mordomos robôs e máquinas 

de lavar a louça que pedem 
automaticamente 

mais detergente

formando áreas “superurbanas”. Enquanto isso, 
as comunidades suburbanas teriam que crescer para baixo 
e criar lares subterrâneos. 
Embora não se tenha chegado a esse ponto, é verdade que 
as cidades cada vez se tornam mais populosas, à medida 
que as pessoas são atraídas pelo crescimento económico. 
As cidades têm procurado, sem muito efeito, desenvolver 
regulamentações e incentivos para enfrentar o problema, 
com startups e gigantes da tecnologia a entrarem na corrida 
para mudar a forma como o setor imobiliário atua, projeta 
e constrói. 

E daqui a 20 anos?
Daqui a 20 anos, a Euromonitor International diz que os nossos 
espelhos de casa vão dar-nos dicas de estilo – espelho, espelho 

meu... – e teremos robôs para nos ajudar a fazer o jantar. 
Em duas décadas, este barómetro confirma a normalidade 
de aparelhos inteligentes que monitorizam a ingestão 
de alimentos e solicitam automaticamente novos itens. 
Mordomos robôs e máquinas de lavar a louça que pedem 
automaticamente mais detergente fazem ainda parte 
da visão a 20 anos.
Até 2040, o mercado doméstico inteligente estará 
disponível a grande parte da população. “À medida que as 
formas de consumir evoluem, cada vez mais os consumidores 
deixam de ter de se deslocar para fazerem as suas compras”, 
afirmou o relatório. “No futuro, muitos outros aspetos da vida 
fora de casa poderão ser trazidos para a casa devido 
à digitalização”. Algo que, no atual contexto de pandemia, 
não podia vir mais a calhar.
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Desde a génese das telecomunicações móveis digitais, 
a eficiência, cobertura e capacidade do espectro têm vindo 
a desenvolver-se de forma notável. 
A rede 2G, passando pela 3G e a atual 4G têm acompanhado 
o ritmo de crescimento do tráfego, que é cada vez maior. 
Mas hoje no que todos nós ouvimos falar é na quinta geração, 
que na verdade já é usada, mas não de forma generalizada. 
O 5G não vai ser apenas uma ferramenta para transmitir 
mais dados em menos tempo, mas abrirá um leque de 
possibilidades para a internet das coisas (IoT), na qual será 
necessário suportar a interação de milhões de dispositivos. 
Os principais players neste mercado não têm qualquer dúvida 
que o 5G não é apenas uma necessidade, mas também uma 
grande aposta no futuro.
Já este ano, espera-se que haja 30 mil milhões de dispositivos 
conectados. Ter acesso à internet não móvel tornou-se uma 
necessidade básica e sermos capazes de fazer videochamadas 
de qualidade e vermos conteúdo em streaming sem 
interrupções são exigências cada vez mais imperiosas. 
Os 300 Mb/s de download que oferecem atualmente as redes 
4G aparentemente não conseguem satisfazer as necessidades 
futuras dos utilizadores quanto a conectividade e velocidade.
Além de conectar os nossos telefones ou computadores, 
a internet das coisas aspira à hiperconectividade, ou seja, 
a capacidade de ligar simultaneamente as nossas casas 
(domótica), carros, relógios e cidades à rede. 
Para processar, analisar e aproveitar a quantidade de dados 
que isto supõe, é necessária uma estabilidade constante. 
Algo que o 4G não pode garantir, tornando-se necessária 
a implementação do 5G. 
Basta vermos os noticiários de hoje. 
Numa altura de confinamento, são vários os intervenientes que 
comunicam com as televisões via plataformas como Skype 
ou Zoom e é notória a constante perda de qualidade de 
imagem e som.
Além da redução do consumo de energia que o salto para o 5G 
supõe, um dos aspetos mais importantes desta tecnologia 
é a possibilidade de incorporar novos serviços e novas 

O maravilhoso 
mundo do 5G

experiências de uso no dia a dia do utilizador. Produtos 
e experiências que agora só conseguimos imaginar, como 
os veículos autónomos, a telemedicina ou o cenário que 
descrevemos nas páginas anteriores poderão tornar-se 
realidade graças aos avanços que se prognosticam para o 5G. 
Nos veículos autónomos, por exemplo, as redes 5G poderão 
responder o suficientemente rápido para coordená-los, sejam 
automóveis que se comuniquem com uma central de controlo 
ou para se comunicar entre si. Nas videoconferências, vai ser 

A tecnologia 
de quinta geração 

permitirá 90% de economia
de energia por serviço 

proporcionado, 
em relação ao 4G

O 5G conseguirá uma latência 
menor de um milissegundo, 

muito menor do que se alcança 
com a tecnologia anterior com 

médias de 50ms

As frequências utilizadas
serão muito maiores, 

com a nova tecnologia a alcançar 
de 6GHz a 100GHz. 

O 4G não utiliza frequências 
superiores a 3 GHz
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Enquanto com o 4G
a conexão ressente-se em lugares 

especialmente transitados, 
o 5G permitirá uma conexão 

simultânea de uns 100 mil milhões 
de dispositivos

possível estabelecer uma conversação através de um vídeo 
extremamente nítido e com alta resolução. No entretenimento, 
com uma conexão 5G vai ser possível fazer streaming 
de conteúdos diretamente nos dispositivos de realidade virtual. 
E na telemedicina, os médicos vão poder realizar uma operação 
ou cirurgia de forma remota. 
Os atrasos na conexão serão tão pequenos que os médicos 
poderão usar robôs para operar a mil quilómetros de distância. 
Todo um maravilhoso novo mundo.



A Tem circulado nas redes sociais a seguinte 
pergunta: “Quem acelerou o processo de 
transformação digital da sua empresa? CEO? CIO? 

Directora de Inovação? Coronavírus?” E a resposta hoje é 
clara: o Coronavírus, COVID-19…
Embora a pergunta seja colocada de modo caricatural, 
a verdade é mesmo essa: o processo de transformação 
digital das empresas um pouco por todo o mundo, 
o qual poderia demorar anos ou mesmo décadas 
a implementar já que iria envolver uma série de 
mudanças sérias na mentalidade de todos, nas forma 
de trabalhar de muitos e certamente na criação de 
novos espaços em todos os segmentos do imobiliário, 
aconteceu na verdade em dias, em semanas. E, pese 
embora a necessidade tenha criado a oportunidade, 
também é certo que a maioria das empresas estão de 
parabéns por terem estado à altura e implementado 
um processo que demoraria muito tempo, tendo-o 
conseguido fazer em dias.
Hoje, realidades que eram por vezes tão distantes e para 
alguns que andariam menos atentos também irreais, 
como o teletrabalho e o home office ou as e meetings, 
são hoje uma realidade que julgo ter vindo para ficar. 
Com isso, muitas mudanças ocorrerão no nosso modo 
de estar na vida e no trabalho e com isso também 
nos espaços e no imobiliário. Despreocupem-se os 
promotores imobiliários ou os asset managers 
do segmento de escritórios, pois é verdade que, embora 
as mudanças possam ser significativas, os escrit rios 

físicos que envolvam a presença das pessoas continuarão 
a ter naturalmente o seu lugar no mercado.
Porém, estou convencido que o amanhã será muito 
diferente do hoje e ainda mais diferente do ontem, 
o qual foi, imagine-se, tão só há quatro semanas 
atrás, onde alguns de nós e empresas ainda lutavam, 
relutantes, contra estas realidades…. Viajamos agora 
a uma velocidade alucinante.  O mundo e as vivências 
vão mudar. As pessoas passarão a ter uma perspetiva 
de vida e de trabalho diferente, nova, que nos obrigará 
a repensar uma série de modelos e conceções, 
especialmente na configuração dos espaços.
Ora, a indústria do imobiliário não pode ficar alheia 
a toda essa transformação…
Como tenho referido em tempos de Pandemia 
e de paralisação generalizada da economia mundial, 
nas dificuldades temos de encontrar as oportunidades 
e em tempos de contrariedades, temos de saber 
encontrar as alternativas e buscar as soluções. 

m concreto a n s profissionais do imobiliário esta 
mudança de paradigma vai-nos obrigar a pensar 
e repensar estratégias e em concreto a encontrar novas 
tipologias e novos conceito 
de espaços, primeiro de escritórios, mas também 
o próprio segmento residencial e do turismo vão ganhar 
novas vidas…. Basta estar atentos e recetivos às novas 
realidades, ao que é novo e diferente.

#stayhomestaysafe

OPINIÃO

A transformação digital 
no Imobiliário

HUGO SANTOS FERREIRA
Vice-Presidente Executivo APPII
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O ATUAL MOMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO

O u o de crescimento no mercado imobiliário 
ao longo dos últimos cinco anos tem sido regular. 

ma perspetiva que a atual pandemia gerada 
pelo coronavírus ovid  vem travar a fundo, estima 
a onfidencial mobiliário. s perspetivas iniciais para 

 davam conta de uma normalização do mercado 
imobiliário, mas agora em patamares de preço e volume 
de transaç es consistentemente mais elevados que 
noutros ciclos. 
Ou seja, o mercado tem sido palco de um elevado 
crescimento nos últimos cinco anos, num movimento 
que foi inspirado  pela correlação que este setor passou 
a ter com o turismo. Numa análise que reporta ao início 
do atual milénio, a onfidencial mobiliário salienta 
que a din mica do mercado imobiliário é determinada 
pelo comportamento da economia, observando se 
um paralelismo claro entre a evolução do  portugu s 
e a evolução do ndice de reços esidenciais, o qual 
monitoriza o desempenho dos preços de venda 
da habitação no nosso país.

as em março deste ano, o mercado deparou se com 
uma nova realidade. nteriormente, num e ercício 
abstrato de projeção de cenários para o comportamento 
da economia, este cenário de cisne negro  também 
seria considerado, embora sem que tal cisne tivesse 
um rosto  definido. al cenário pressupunha uma 

variação negativa do , ta as de juro em alta 
e um cenário de instabilidade política generalizada, 
com o preço do petr leo a criar tensão in acionista.  
alienta a onfidencial mobiliário que o cenário menos 

provável foi o que se confirmou e que o nosso 
cisne negro  é, afinal, o ovid , com o encerramento 

inédito da vida pública como forma primeira 
de preservação da saúde pública, uma interrupção 
quer na esfera particular quer profissional, atingindo 
severamente a economia.

omo consequ ncia imediata, a atividade econ mica 
parou, sendo claro que isso acontece num cenário nunca 
e perimentado de quarentena nos países inteiros. 

a mesma forma, os analistas dizem ser razoável 
acreditar que a tesouraria de muitas  em ortugal 
não tem capacidade para sobreviver nestas condiç es 
mais do que  a  dias, ao mesmo tempo 
que o rendimento das famílias vai reduzir 
e que o Orçamento de stado não irá aguentar tal 
pressão de forma ilimitada. 
assando para o mercado imobiliário e apenas 

projetando num horizonte de curto prazo, 
de entre  a  meses, é, desde logo, possível antecipar 
tr s momentos, diz a onfidencial mobiliário.
Num primeiro momento, ou seja, no imediato, 
param as transaç es de ativos imobiliários, 

ovid  
Os impactos possíveis 
no imobiliário
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quer no mercado de particulares quer institucional. 
Num segundo momento, esta paragem generalizada 
de empresas e pessoas vai traduzir se nos preços. 

 tend ncia é registar se alguma desvalorização por falta 
de procura  ou, mais rigorosamente, por contenção da 
procura , mas a verdade é que, apenas quem está em 
emerg ncia de liquidez, sentirá pressão para vender. 
Num terceiro momento, e já com um fim  vista ou 
previsto  desta crise pandémica, o capital voltará ao 
mercado, com o consequente aumento do volume de 
transaç es, mas ainda com preços deprimidos e com 
tend ncia de estabilização da valorização. 
Num horizonte mais alargado, as consequ ncias 
para o mercado imobiliário decorrem sobretudo 
das medidas estruturais entretanto tomadas. s ta as 
de juro devem continuar negativas por um período mais 

longo, beneficiando, assim, o recurso ao crédito 
e o retomar do regresso dos portugueses ao mercado 
de compra de habitação. 

o mesmo tempo, a intervenção de apoio dos stados 
 economia vai significar imprimir  mais moeda e, 

com esse crescimento da massa monetária, 
haverá mais liquidez. 

 num cenário de maior liquidez, como sempre, 
o imobiliário volta a emergir como uma classe 
de ativos de refúgio, um porto seguro, sendo claro 
que tal acontecerá num conte to de pressão compradora 
e com ields mais bai as. O setor poderá, assim, 
beneficiar de um novo momento de oportunidade 
no debelar desta pandemia, assim os seus operadores 
tenham a resili ncia para atravessar esta fase inicial 
de maior choque. 
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É a economia 
que determina a dinâmica 
do mercado imobiliário!
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O ATUAL MOMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO

A Câmara Municipal de Lisboa esteve a trabalhar 
na reorganização do trabalho de cerca de 400 
pessoas que fazem o controlo urbanístico e de 

licenciamento na autarquia, fazendo face a esta nova 
realidade. “Temos 95% dos trabalhadores em regime 
de teletrabalho, e estamos a finalizar a organização dos 
novos processos de trabalho tendo em conta o trabalho 
à distância. É uma realidade nova à qual nos estamos 
a adaptar muito rapidamente e estamos convencidos 
de que conseguiremos manter a oferta do licenciamento 

Lisboa 
Promete manter a operação 
dos processos urbanísticos

A Câmara Municipal de Lisboa acredita 
que conseguirá “manter a oferta 
do licenciamento urbanístico 
e apoiara atividade normal do setor”, 
apesar das contingências devidas 
à pandemia do Covid-19.

urbanístico e apoiar a atividade normal do setor 
imobiliário e da construção”, disse Ricardo Veludo, 
vereador do urbanismo.
Questionado sobre os prazos administrativos, Ricardo 
Veludo assegurou que “não fazemos uma aplicação 
“cega” dos prazos. Não queremos diferir nenhum 
processo devido a estas contingências. Aguardaremos 
pelas respostas dentro dos prazos da razoabilidade”.
obre as obras atualmente em curso, afirmou que não 

temos nenhuma informação que nos permita concluir 
que há algum impedimento à continuação da atividade 
de produção das obras. As regras da DGS são claras 
quanto às medidas de proteção, e desde que as pessoas 
obedeçam a essas recomendações, não há qualquer 
razão para não se continuar a produzir”.
Assumindo a necessidade de adaptação, conclui que 
“a economia tem de continuar a funcionar, e é isso que 
a CML está a fazer: proteger a saúde dos trabalhadores 
e utentes, mas assegurando a continuidade da produção. 
É o que contamos que cada setor da economia faça, 
que assegure o fornecimento dos seus serviços 
com as adaptações necessárias nesta altura”.
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O ATUAL MOMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO

Deixando uma mensagem de “relativa tranquilidade, 
serenidade e confiança , edro aganha, vereador 
do urbanismo da Câmara Municipal do Porto 

(CMP), garante que a autarquia conseguiu fazer uma 
transição muito rápida para o teletrabalho. “Em poucos 
dias conseguimos colocar 97% dos técnicos de gestão 
urbanística a trabalhar a partir de casa. Foi fácil porque 
a câmara já estava desmaterializada e já só tramitavam 
projetos digitais. Estamos abertos, a trabalhar 
e continuamos a despachar processos”. No entanto, nem 
todos os prazos se mantêm. “Prazos que correm contra 
o requerente estão suspensos. 
A CMP emitiu uma nota informativa nos primeiros dias 
desta crise que explica os prazos em vigor e os que estão 
suspensos , e plica edro aganha, notando ainda que 
“os prazos de tramitação estão sempre vinculados 
à resposta de outras entidades que têm de ser 
consultadas, e o seu grau de resposta não é todo igual”.
Segundo o autarca, apesar de não haver indicação 
superior para que as empreitadas parem em Estado 
de Emergência, “algumas foram suspensas porque 
a cadeia de distribuição de matérias primas e de mão-
de obra foi afetada com esta situação de crise , afirma.

TRANSIÇÃO DO ALOJAMENTO LOCAL 
PARA O ARRENDAMENTO
A Câmara Municipal do Porto está atualmente 
a trabalhar na conversão de uma série de alojamentos 
locais, agora vazios com a pandemia, em unidades de 
arrendamento de longa duração. “Temos consciência 
que a atividade turística será uma das principais 
afetadas por esta crise, e juntando essa dificuldade com 

Câmara do Porto 
“Continua aberta ao negócio” 
imobiliário
Funcionando 97% remotamente, 
os serviços de urbanismo da Câmara 
Municipal do Porto estão abertos 
e a funcionar “mantendo a cadência 
da tramitação normal, dentro 
do possível”, assegura o vereador 
do pelouro, Pedro Baganha.

a necessidade de equilíbrio das políticas urbanas 
e investimento na habitação e arrendamento acessível, 
estamos a desenhar um programa de relocação 
de fogos hoje destinados a outras atividades que 
não a habitação, para o mercado de arrendamento”, 
afirma edro aganha. O mecanismo prev  que a  
arrende esses imóveis para subarrendar com rendas 
acessíveis, garantindo estabilidade no rendimento dos 
proprietários e retirando risco, aumentando o stock 
de habitação da cidade”, completa. De recordar que 
recentemente a CMP apresentou em reunião de câmara 
o novo programa Porto Com Sentido, que revê que 
a autarquia arrende casas para as subarrendar a preços 
controlados, incluindo unidades de alojamento local.
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O ATUAL MOMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO

Covid-19 

Um “contratempo” temporário 
para um setor mais confiante
Instalada a incerteza decorrente da crise 
da pandemia do Covid-19, o mercado 
imobiliário português aguarda cauteloso, 
com “serenidade e tranquilidade”, 
admitindo impactos negativos na 
atividade nas próximas semanas e 
meses.

Apesar da “apreensão no curto prazo”, 

os investidores imobiliários nacionais 

e internacionais manifestam um “otimismo 

cauteloso”, disse Hugo Santos Ferreira, vice-presidente 

executivo da APPII na conferência online “O impacto do 

Covid-19 no mercado imobiliário”, que contou com 

a assist ncia e participação de mais de mil profissionais 
do setor. O responsável aponta que “se tudo correr pelo 

melhor, no final do ano poderemos ter o setor 
a recuperar. Não vale a pena dizer que não haverá 

um impacto negativo no setor, nomeadamente a 

nível da captação de investimento estrangeiro e de 

paragem de empresas de construção devido a períodos 

de quarentena”. Hugo Santos Ferreira prevê também 

uma paragem imediata ao nível das vendas, além da 

suspensão de vários contratos de empreitada.

osé ardoso otelho, da anguard roperties, confirma, 
mas acredita que esta é uma situação temporária: 

“Alguns clientes cancelaram as suas reservas, mas isto 

não representará uma diminuição do interesse, mas sim 

um atraso. stamos confiantes de que vamos conseguir 
resolver esta situação”. Já Ricardo Sousa, CEO da Century 

21, diz que “estamos agora a registar o cancelamento 

das visitas aos imóveis, mas algumas aquisições foram 

apenas suspensas e não anuladas. 

As pessoas esperam que a situação se normalize para 

poderem voltar ao mercado”.

Os setores ligados ao turismo, nomeadamente 

o alojamento local, a hotelaria e o residencial, serão os 

mais afetados, segundo o responsável da APPII. Ou seja, 

“tudo o que envolver turismo e investimento individual”.

Por seu turno, José Araújo, diretor da Direção de Crédito 

Especializado e Imobiliário do Millennium bcp, acredita 

que é importante não entender esta fase como o fim do 
ciclo interessante que estamos a ter no setor imobiliário, 

mas sim como um contratempo. A atividade poderá 

retomar depois a sua normalidade”.

MEDIDAS EXCECIONAIS
PARA TEMPOS EXCECIONAIS
Neste novo panorama, impõem-se medidas excecionais 

que poderão ajudar a mitigar os efeitos desta crise. 

A APPII sugere algumas, como a isenção do pagamento 

das prestaç es de  e  que vençam até ao final 
deste ano  uma bonificação do pagamento de  no 
prazo de 6 meses; a suspensão do prazo dos 3 anos para 

a revenda de imóveis; isenção do pagamento de IRC de 

julho  a simplificação da burocracia dos licenciamentos, 
ou novas linhas de apoio à tesouraria que não dependem 

da redução de faturação.

Pedro Vicente, Board Member da Habitat Invest, concorda 

com a importância destas medidas, defende a reversão 

imediata da suspensão dos “golden visa” e destaca que os 

problemas que vêm de trás não vão ser facilitados neste 

momento. “Estas medidas podem apenas mitigar 

os efeitos da crise, mas o Governo deve agora estar 

focado na crise da habitação, que se vai agravar”.

Já José Cardoso Botelho salienta que “as empresas 

da construção têm de ser muito apoiadas pelo Estado, 

além das famílias e das empresas em geral”, salientando 

o facto de este setor ter saído há pouco de uma crise 

profunda, e num contexto de pouca promoção de obras 

públicas de relevo. emos de resolver o problema de 
acesso  mão de obra, nomeadamente simplificando 
os vistos de quem quer vir trabalhar para Portugal”. 

ARRENDAMENTO DE LONGA DURAÇÃO 
COM NOVA OPORTUNIDADE
Em tempo de crise na procura turística, coloca-se 

a questão se o alojamento local, agora vazio, poderá 

 “Se tudo correr pelo melhor, 
no final do ano poderemos 
ter o setor a recuperar”, 
diz Hugo Santos Ferreira, 

da APPII.



voltar-se para o arrendamento de longa duração, 
enquanto a procura turística estiver em baixa. Hugo 
Santos Ferreira destaca que o mercado de arrendamento 
pode ter agora uma nova oportunidade. “O alojamento 
local pode ser encarado em duas perspetivas: quando há 
procura turística pode ser uma resposta complementar 
à hotelaria, e quando este vive momentos menos 
positivos é importantíssimo que se possa voltar esta 
oferta para o arrendamento de longa duração”. 
Mas deixa o aviso: “é importante que se credibilize 
o arrendamento. Continua a ser de alto risco e muito 
instável, com alterações legislativas praticamente 
anuais”, o que tem tido um grande impacto na 
confiança dos investidores e dos proprietários. 

José Cardoso Botelho concorda que “a estabilidade 
legislativa não tem sido conseguida. E vemos 
consequências, nomeadamente no arrendamento. 
Esta pode ser uma boa altura para os partidos 
e o arlamento pensarem em termos uma fiscalidade 
estável e seguirmos uma visão de longo prazo”. 

icardo ousa prev  um aumento significativo das 
transações de arrendamento neste período, o que segue 
também a tend ncia que se tem verificado desde 
o final de . testa que podemos ver mais im veis 
a regressar ao mercado de arrendamento”, lembrando 
que o negócio do AL com pouca escala não é tão rentável: 
O grande desafio nos pr imos tempos será a liquidez, 

tanto de famílias como de empresas”.



22 Público Imobiliário

EMPREENDIMENTO EM DESTAQUE

A Vanguard Properties vai investir mais de 85 milhões 
de euros no desenvolvimento do Bayline, um condomí-
nio fechado situado a apenas 30 metros da Praia dos 
Pescadores, em Armação de Pera, que vai contar com 
256 apartamentos T1, T2 e T3. A construção do empreen-
dimento foi adjudicada ao grupo Casais. 

O projeto, da responsabilidade da equipa de projetis-
tas da Saraiva + Associados, apresenta uma arquitetu-
ra contemporânea desenvolvida com acabamentos de 
excelência, terraços e vãos exteriores amplos para um 
melhor aproveitamento das vistas.

O Bayline é um dos últimos projetos residenciais “bea-
chfront” possíveis de serem desenvolvidos no Algarve e 
o único em condomínio fechado com vista mar, lagoa 
e a 30 metros da praia. O condomínio oferece aos seus 
residentes uma vasta gama de serviços e áreas de lazer, 

Projeto 
Bayline 
“anima” 
Praia dos 
Pescadores
Bayline é o novo condomínio 
fechado que vai nascer em 
Armação de Pera, a 30 metros 
da Praia dos Pescadores. 
O projeto é da responsabilidade 
da Saraiva + Associados.
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EMPREENDIMENTO EM DESTAQUE

nomeadamente, receção com serviços de concierge, SPA, 
ginásio, piscinas interior e exterior, amplos espaços verdes 
e campos desportivos. 

A maioria dos apartamentos têm ao mesmo tempo vista 
para o mar e para a lagoa uma zona natural protegida 
com cerca de 6 km de extensão. 

Segundo José Cardoso Botelho, managing director da 
Vanguard Properties, “o projeto Bayline será único no 
Algarve pela sua qualidade, localização e vista incríveis 
tanto para o mar como para a Lagoa que é uma zona de 
observação de aves onde nidificam várias espécies. 

Os residentes terão literalmente 6 km de praia à sua 
porta uma vez que o empreendimento se encontra a ape-
nas 30 metros de distância do areal, o que é de facto algo 
fantástico. Algo realmente diferenciador é que a vista está 
presente em todos os pisos, incluindo o R/C”. 

Vanguard 
Properties
Edifício Tivoli Fórum 
Av. da Liberdade, 180E, 
7º andar 
1250-146 Lisboa, Portugal

Contactos
+351 215 814 094 |+351 915 292 222
info@vangproperties.com
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EMPREENDIMENTO EM DESTAQUE

Pestana Tróia Eco Resort 
& Residences prepara-se 
para a entrega das novas 
Beach Villas
Após o lançamento das novas Beach Villas, no verão passado, 
o estana r ia co esort está já  a planear a entrega destas unidades 
aos proprietários para que aproveitem o verão de  em grande.
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EMPREENDIMENTO EM DESTAQUE

rojetadas pelo rq. aime orais em parceria com a 
odular stem, estas unidades são  com cerca ,  

e ,  m  e piscina privativa, com preços de venda desde 
.  ou .  em sistema fracional. 
os  hectares que constituem o estana r ia, me-

tade é eserva col gica na outra metade apenas  foi 
ocupada pela construção. rata se do projeto com menor 
densidade de construção de toda a costa lentejana e um 
dos poucos N rojeto de interesse Nacional  que se tem 
vindo a concretizar dentro das datas previstas. 

inimizar o impacte ambiental, fazer um uso racional 
da água, reduzir o consumo de energia   da energia 
é de origem solar  e reciclar são alguns dos princípios de 
sustentabilidade fundamentais neste co esort, único 
em ortugal. s espécies aut ctones foram mantidas, 
não sendo permitido plantar outras. 

as  unidades disponíveis desde , concretizou se 
a venda de  each illas das fases  e , assim como  

ine illas, esgotando assim a totalidade da oferta das 

ine illas. or isso, quem quiser ainda comprar uma 
each illa, terá  que apressar se pois já restam poucas. 
Os compradores são  portugueses sendo os res-

tantes investidores espanh is, franceses e brasileiros. 
ara a sua opção pelo estana roia foi determinante 

a e traordinária localização, o regime de condomínio 
privado, com  m de praia, a par da garantia de serviço 
do rupo estana. 

O empreendimento disp e de um clubhouse com giná-
sio, spa, piscina interior e e terior, sala de jogos e leitura, 
ciclovia, campos de padel e de ténis. 

O proprietário pode contar ainda com um each club 
com uma magnifica localização onde são servidas re-
feiç es ligeiras. 

roia tornou se, ao longo dos últimos anos, uma região 
atrativa para investimentos imobiliários, sendo o sucesso 
das vendas de real estate not rio pelo número de unida-
des comercializadas, com clara liderança pelo Pestana 

roia co esort, em função do seu carácter diferenciado. 

Dos 100 hectares 
que constituem 
o Pestana Tróia, 
metade é Reserva 
Ecológica 

Pestana Tróia 
Eco Resort 
& Residences
Desde 515.000€
ou 150.000€ em sistema fracional 

Tipologia T3
Restaurante/Bar 
e apoio de praia
Fitness Center e SPA 
Court de ténis e padel
Campos multiusos e ciclovia

Contactos
stand de vendas 934 409 283
pestana.troia@pestana.com
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FÓRUM OPINIÃO

A Promoção Imobiliária nos dias de hoje 
e mais do que nunca, está constantemente 
a melhorar o processo de desenvolvimento 

e construção dos projectos em todas as suas fases com 
vista a maximizar a qualidade não só da construção, 
como da envolvente. 
Actualmente as palavras chave desta indústria são: 
sistemas bioclimáticos, consumo energético, construção 
sustentável, efici ncia inteligente, dando se especial 
enfâse á integração 
dos projectos com as características do local na forma 
e na definição dos edifícios para tirar partido dos 
recursos existentes como o sol, a água e a vegetação, 
mas também preservando o habitat envolvente.

o ponto de vista bioclimático tem se especial atenção 
à escolha das soluções arquitetónicas e dos materiais 
de forma a gerir convenientemente as trocas térmicas, 
potenciando não só o aquecimento natural no inverno 
como também o arrefecimento e renovação de ar fresco 
através de ventilação natural no verão, a promoção 
da inércia térmica é também maximizada através 
de edifícios compactos com materiais isolantes 
eficientes, quer nas zonas opacas quer nas áreas 
envidraçadas, estas soluções representam um esforço 
por dotar os edifícios de um desenho/forma que 
minimiza o consumo de energia e custos de operação, 
através de um adequado aproveitamento solar.
A sustentabilidade passa além de outros factores 
pela qualidade do ar interior, a escolha criteriosa 
dos materiais tem como finalidade que os mesmo 
maximizem a qualidade do ar interior e em simultâneo 
não potenciem o aquecimento global, o desgaste da 
camada de ozono e outros fenómenos químicos danosos 
para o planeta.

inda relativamente ao conceito da efici ncia é de 
especial import ncia á durabilidade e resist ncia 
dos materiais evitando a sua substituição, dando
se primazia a pavimentos exteriores com baixa 
absorbância, para reduzir o efeito ilha de calor e nas 
zonas interiores com baixos níveis de iluminação 
procura se uma selecção de acabamentos mais claros, 
com elevada re et ncia, em termos de isolamento 

térmico deve optar se por materiais com bai a 
condutividade térmica para maximizar o isolamento.
A origem dos materiais e a sua forma de fabrico 
ou de extração, tem especial importância 
na sustentabilidade,  como exemplo apontamos 
a madeira que sendo uma matéria prima renovável 
com ótimas propriedades físicas, deverá no entanto ser 
confirmado que o seu processo de plantação, e tração 
e comercialização é feito de forma responsável pelo que 
dever se á confirmar a e ist ncia dos selos orestais 

,  e , para outros materiais deve se dar 
prefer ncia aos que apresentem selos como radle to
Cradle (avalia o processo de fabrico), Environmental 
Product Declaration (apresenta a análise do ciclo de vida) 
ou BES 6001 (matérias de fontes responsáveis).    

inda sobre a efici ncia energética realça se 
a importância que a domótica tem na sua maximização 
pois tais sistemas permitem um controlo adequado 
na gestão da energia dos edifícios quer em termos 
de iluminação, quer de climatização.

A indústria da 
construção nos 
dias de hoje

MIGUEL CABRITA 
Board Member da Mexto

Resiliência, uma 
nova dimensão 
do imobiliátrio 

Hoje mais do nunca a palavra de ordem 
é a resili ncia. No conte to da crise mundial 
sem precedente, que estamos a viver, é vital que 

tenhamos esperança mas acima de tudo resili ncia 
para aceitar as restrições e quando a epidemia passar, 
possamos retomar à normalidade e efetuarmos 
as mudanças e ajustes necessários. 
Foi sempre com base nessa premissa que o André Jordan 
Group construiu o seu percurso, um caminho de mais 
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GILBERTO JORDAN
CEO do André Jordan Group

de 50 anos de atividade em Portugal, pautado por várias 
crises conjunturais que enfrentámos e que soubemos 
sempre ultrapassar. Aprender a viver com o risco, aceitar 
essa vulnerabilidade, é uma forma de relembrarmos 
que somos capazes de nos reerguer, diferentes, 
mas por vezes mais fortes e acima de tudo capazes de 
desenvolver uma tolerância coletiva ao risco, o primeiro 
passo para se tornar mais resiliente.
E por isso temos vindo a dotar os nossos ambientes 
e comunidades com capacidade para se ajustar, reagir 
e dar resposta, face a riscos naturais, como inundações, 
tempestades, vagas de calor  e humanos, quer sociais 
quer económicos, como criminalidade, ataques 
terroristas, falhas das infraestruturas, entre outros.

 criação de valor pela sustentabilidade e a consci ncia 
do impacto ambiental está no cerne da inovação 
do imobiliário e no nosso caso, patente em todas 
as dimensões do desenvolvimento da nova fase do Belas 
Clube de Campo, o Lisbon Green Valley. A variedade das 
soluç es  resid ncias, tanto de to nhouses como de 

apartamentos, marcam uma nova geração 
de arquitetura que integra de forma eficaz as 
componentes de engenharia, construção e paisagismo, 
privilegiando a alta efici ncia energética e hídrica, 
recursos que hoje todos reconhecem ser escassos e vitais.

oje somos certificados ao mais alto nível 
e reconhecidos como a comunidade residencial mais 
sustentável e mais resiliente de Portugal, o que nos permite 
ter a confiança na valorização e ito das nossas soluç es.

A inovação, 
elemento
transversal 
da promoção 
imobiliária 
residencial

A inovação é um elemento fundamental dentro 
da promoção residencial. Este elemento está 
muito bem enraizado na Vía Célere, desde a sua 

criação, não só na integração de novas tecnologias 
nas nossas promoções, como também na sua aplicação 
transversal a toda a área de neg cio, desde a re e ão 
sobre novos processos mais eficientes, até  definição 
do próprio produto, como é o exemplo das nossas zonas 
comuns inovadoras.
Inovar através da aplicação de novas tecnologias é algo 
que se torna completamente necessário.
A aplicação de visitas virtuais, por exemplo, é uma 
ferramenta que é muito importante para que os clientes 
tenham uma ideia mais aproximada de como vai ser o 
seu futuro apartamento, incrementando o seu nível de 
segurança no momento da aquisição do mesmo. 
Por outro lado, nos processos de construção, a aplicação 
de novos métodos como o BIM, ou o LPS (Last Planner 
s stem , t m nos trazido inúmeras vantagens, quer ao 
nível da otimização da efici ncia na gestão e prazos de 
obra, como na seleção de materiais e energia despendida 
em cada fase do ciclo de promoção.
A inovação nem sempre está relacionada com um novo 
desenvolvimento tecnológico, podendo antes estar 
relacionada com um conceito ou ideia, como é o facto já 
referido da criação de novas zonas comuns inovadoras, 
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Inovação 
em novos 
empreendimentos

JOAQUIM SILVA LICO
CEO Vogue Homes

A inovação em empreendimentos, começou a ter 
uma maior relevância nos últimos anos, pelo 
aparecimento de novos players no mercado 

imobiliário, aliado a uma maior e ig ncia de um 
consumidor cada vez mais esclarecido.  concorr ncia é 
um outro estímulo 
à inovação e que pode ser um factor determinante para 
o sucesso de uma empresa.
O mundo hoje evolui de forma muito rápida, assim como 
a e ig ncia por parte do consumidor pelo que é novo 
e pelo que o mercado tem de novo para oferecer.
Em todas as indústrias, existem empresas que se 
destacam mais ou são mais lucrativas que outras, 
são várias as variáveis que contribuem para isso, 
sendo uma delas, a inovação.
A inovação em empreendimentos é um dos pilares 
básicos na criação de resultados, permite atrair clientes, 
ganhar notoriedade, conquistando assim quota de 
mercado.  A inovação nos empreendimentos pode ter 
várias vertentes, construções baseadas em critérios 

como por e emplo da sala social gourmet ou o espaço 
de controlo e monitorização de saúde dos nossos 
futuros clientes. 
Por último, é necessário sublinhar que, apesar da 
empresa contar com um departamento especializado 
em inovação, este é um processo que se realiza de forma 
transversal na empresa, através do envolvimento de 
todos os empregados, através do aporte de ideias ou 
novas soluções de desenvolvimento.

FRANCISCO CARMONA, 
Director territorial de Vía Célere em Portugal

sustentáveis de efici ncia energética, novas soluç es 
de produtos, tecnologia, design, tend ncias. Não menos 
importante, é a comunicação, onde também 
é necessário inovar para ter destaque e reconhecimento.
A inovação apesar de ser um tema muito abordado 
no mercado actual, nem todas as empresas estão 
preparadas para inovar.  Nem todas as empresas 
precisam de inovar para existir e a inovação não é 
imprescindível para uma empresa actuar, mas as que 
estão na vanguarda são as que por norma mais inovam, 
garantindo assim um lugar de destaque e crescimento 
que de outra forma dificilmente poderia ser alcançado.
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Três pontos que 
o in uenciar 

o marketing e 
vendas dos novos 
empreendimentos 

O momento atual vem obrigar o sector imobiliário 
a acelerar a adoção de novas tecnologias, 
a digitalizar processos e a inovar. A restrição 

de mobilidade da população está a demonstrar 
a importância da digitalização para as empresas 
do setor.  A tecnologia é um aliado importante para 
a evolução e para proporcionar uma melhor e peri ncia 
aos consumidores. Neste sentido gostaria de destacar 
tr s aspetos estruturais a ter em consideração
Em primeiro lugar, a procura e a promoção de imóveis. 
Este é o primeiro aspecto que já mudou, mas que 
continuará a ser in uenciado pelos novos hábitos 
dos consumidores e pela evolução da tecnologia 
 visitas virtuais, decoração virtual, fotos 

tridimensionais, redes sociais, tecnologia móvel, 
vídeos, aplicativos de mensagens instantâneas, drones 
 o desenvolvimento destas tecnologias está a 

transformar a forma como os clientes procuram 
imóveis, comparam soluções e investigam toda a 
informação disponível. 
Como segundo pilar, gostaria de destacar como 
a tecnologia está a transformar a forma como 
podemos gerir a transação e o fecho das operações. 
A automatização dos processos de transação, com os 
avanços da tecnologia blockchain, uma base de dados 
que guarda um registo de transações permanente 
e à prova de violação, que facilita as transações online 
seguras. A utilização de assinaturas digitais que permite 
ao destinatário de uma mensagem com um documento 
assinado, digitalmente, identificar a entidade 
que originou a mensagem e, além disso, receber 

informações sobre onde poderá solicitar e receber 
a aprovação de um crédito à habitação, através 
do telem vel, sem ter de entrar em contacto fisicamente 
com o banco. Tudo isto transformará a forma como 
vamos completar as transações imobiliárias, criando 
uma melhor e peri ncia para o consumidor,
 através de um processo mais rápido e transparente. 
Estas tecnologias devem ser utilizadas pelos consultores 
imobiliários, para acrescentar valor aos clientes 
e ganhar efici ncia no processo.
Finalmente, analisamos o papel do consultor imobiliário 
que, no contexto da digitalização da economia, precisa 
necessariamente de evoluir, porque a tecnologia mudará 
radicalmente o mercado e as nossas vidas, visando um 
objetivo claro  simplificá la. Nesta nova realidade, 
o factor humano será a grande vantagem competitiva. 
E os agentes imobiliários serão, seguramente, a forma 
de potenciar a tecnologia dos promotores imobiliários 
e integrá la com as soluç es tecnol gicas das redes 
comerciais, que t m um contacto diário e permanente 
com a procura. O consumidor mudou e o mercado 
também. Actualmente, o cliente espera ser aconselhado, 
informado, tranquilizado e assessorado, a qualquer 
momento. Se houver relação, tudo é possível. 
Este é o princípio básico, a orientação para o cliente, 
usando a tecnologia como um potenciador 
da comunicação com o consumidor e com o mercado.

RICARDO SOUSA
CEO da Century 21 Portugal
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iver em ira ores é, basicamente, estar a  minutos 
do centro de isboa, uma cidade que nos faz apai onar-
se pela sua luz e clima e que se destaca pela perfeita 

simbiose de culturas e tradição.  
Na capital portuguesa, situada nas margens do rio ejo, 
o frenesim do centro urbano cosmopolita coe iste per-
feitamente com os amplos espaços verdes. omo grande 
e emplo, o arque lorestal de onsanto, perfeitamen-
te integrado na cidade e caracterizado por ser o grande 
pulmão da sua vida quotidiana. 

GESTILAR RESIDENCES MIRAFLORES 
 estilar aposta em ira ores para desenvolver o novo 

empreendimento residencial estilar esidences ira ores, 
numa localização única devido  sua pro imidade ao arque 

rbano de ira ores e ao arque lorestal de onsanto. 
ste projeto, composto por  apartamentos de tipologias 
,  e  distribuídos por  pisos, destaca se pela sua 

arquitetura contempor nea de linhas s brias e elegantes, 
da responsabilidade do gabinete araiva  ssociados. 

Os acabamentos serão fornecidos pela orcelanosa, um 
fornecedor que garante a qualidade e conforto de pavi-
mentos, revestimentos e outros materiais que a estilar 

Apartamentos 
com assinatura 
e acabamentos 
de qualidade

 capital portuguesa destaca se 
por ser uma cidade líder, inovadora, 
com hist ria, tradição e cultura 
em cada esquina. lém disso, 
isboa apai ona pelas suas nuances 

e pela sua riqueza gastron mica 
e arquitet nica. uer juntar se 
a n s nesta viagem
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Os materiais 
escolhidos para este 

empreendimento 
são todos da marca 

Porcelanosa

Gestilar 
Residences 

ira ores
Desde 385.000€

ira ores
Tipologias T2, T3 e T4

Contactos Gestilar  
+351 968 682 424
portugal@gestilar.com

defende para os seus empreendimentos.  fachada do 
empreendimento estilar esidences ira ores apresenta 
uma identidade fortemente marcada, pelas suas varandas 
de dimens es generosas que proporcionam vistas pano-
r micas espetaculares, sobre a natureza.

SIMBIOSE COM A NATUREZA
O elemento natureza é, de resto, o ponto forte do projeto, 
graças ao facto dos apartamentos oferecerem vistas 
para o arque rbano de ira ores ou para o arque 
lorestal de onsanto. lém disso, como resultado da 

sua orientação, todos os apartamentos desfrutam de 
luz natural. 
No que diz respeito aos espaços comuns, estes foram 
pensados e concebidos para proporcionar uma elevada 
qualidade de vida. 

 piscina, o solário natural e o ginásio estarão localizados 
no último piso do edifício, a fim de oferecer bem estar 
aos proprietários. 

e referir que o empreendimento estilar esidences 
ira ores fica a apenas  minutos do eroporto de isboa 

e está  localizado pr imo dos melhores acessos ao resto 
da cidade. istem também várias áreas de lazer, restau-

rantes, parques infantis, bibliotecas escolas e serviços 
públicos que facilitam a vida quotidiana das famílias. 

O início de obra está previsto para o  trimestre de 
. O seu objetivo é apostar na qualidade de vida dos 

seus clientes, impulsionado uma e peri ncia de compra 
baseada na arquitetura e na qualidade de construção e 
dos acabamentos.
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Mexto mantém aposta no 
segmento de ultra-luxo
Criar projetos únicos e diferentes. Este é o grande objetivo da Mexto, 
empresa suíça de investimento imobiliário com sede em Zug e que em 
Portugal tem vindo a demarcar-se no mercado residencial de luxo.

Avencas Ocean View 
Residences

Fazendo uma análise geral do mercado, 2019 foi um ano 
de consolidação da oferta, revelou Miguel Cabrita, board 
member da Mexto, empresa suíça de investimento imo-
biliário com forte presença em Portugal. “Uma boa parte 
dos projetos em papel começaram finalmente a ser cons-
truídos e alguns pla ers a entregar produto final . egundo 
o responsável, a oferta residencial aumentou bastante, 
o que significa uma maior competitividade de mercado 
e mais escolha para o cliente final, mas também uma 
desaceleração da subida dos preços de venda. O desafio, 
para todos, passou a ser a capacidade de diferenciação e 
o fator atratividade de cada produto ganhou maior pre-
ponder ncia .  é aqui que iguel abrita diz que o trigo 
começa a separar-se do joio e quem tiver mais trunfos 
na manga, continuará a ter sucesso nas suas operações 
comerciais. “A Mexto sempre investiu em zonas prime e 
localizações que, per si, revelam uma grande atratividade, 
logo,  foi também um ano de arranque das vendas . 
Em termos intrínsecos, o responsável diz que a Mexto 
viveu um ano de franco crescimento e mudança tanto 
orgânico, com a entada de novas pessoas na equipa, como 
na evolução dos seus projetos, tendo arrancado com as 
duas primeiras obras, o Avencas Ocean View Residences, 
um empreendimento na primeira linha de mar com vistas 
fantásticas e o Rodrigo da Fonseca 43, cuja localização 
dispensa apresentações. “Por esta principal razão, o ano 
de 2019 foi para a Mexto especialmente marcante pela 
positiva .

No contexto estratégico core que a empresa tem vindo a 
seguir, destinado na maioria a uma gama de ultra-luxo, 
está previsto o lançamento de mais um empreendimento, 
no Príncipe Real, denominado Maison Eduardo Coelho e 
que se encontra em fase de aiting list . Ou seja, quem 
tiver interesse poderá registar os seus dados através do 
site maisoneduardocoelho.pt  e integrar uma lista a quem 
a Mexto irá apresentar, em primeira mão, o projeto. 

Entretanto, a empresa tem acompanhado a procura 
de mercado e está a planear um conjunto de empreen-
dimentos destinados à classe média, como não poderia 
deixar de ser. “Estamos conscientes de que a tendência 

de mercado será nesta linha, logo, há muito que já vi-
mos a investir em novos projetos desta natureza, ou seja 
construção nova em zonas de forte cariz residencial, mas 
onde seja possível praticar preços à medida do bolso da 
maior parte das famílias nacionais .

O primeiro, com previsão para se apresentar ao mercado 
já no início do verão – isto se o panorama Covid-19 assim 
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Rodrigo da Fonseca 
Prime Residences

A Mexto tem vindo a atuar 
em Portugal exclusivamente 
no mercado residencial com 
imóveis de elevada qualidade 
e condizente com os níveis 
de exigência próprios 
do segmento em que atua: 
o ultra-luxo

o permitir –, nos Olivais e muito perto do Parque das 
Nações. Terá cerca de 90 apartamentos de tipologias T1 a 
T3 duplex e conta com a assinatura do arquiteto Miguel 
araiva. m carteira temos, ainda, mais dois projetos em 

fase de licenciamento, também focados neste segmento: 
o Prior do Crato e o Ajuda Garden Residences. Este último 
será, seguramente, um dos projetos âncora na zona da 
Ajuda, uma parte da cidade de Lisboa muito querida pelo 
target nacional e que muito precisa de projetos com o selo 
de qualidade como o nosso . ara desvendar um pouco, 
será um condomínio privado com uma grande piscina 
comum, que irá oferecer 44 apartamentos distribuídos 
em 3 blocos de edifícios, de tipologias T1 a T4, alguns 
com vistas rio. e a atual conjuntura contingencial o 
permitir, a Mexto estima que ainda este ano possa ser 
lançado ao mercado. 

Até ao momento, a Mexto tem vindo a atuar em Portugal 
exclusivamente no mercado residencial, onde implemen-
tou uma estratégia de desnatação, o que significa colocar 
no mercado algo muito exclusivo, de elevada qualidade 
e condizente com os níveis de exigência próprios do seg-
mento em que atua, que muito poucos trabalham em 
Portugal: o ultra-luxo. 
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Lisboa 
asas com certificação 

energética superior com 
prémio de 40%

s habitaç es em isboa que 
apostam numa certificação 
energética superior, 
nomeadamente a que possuiu 
as classificaç es de  a , estão 
a ser vendidas por um preço  
acima da média das transaç es 
o mercado. Conforme os dados 
apurados pela onfidencial 
mobiliário no mbito do 
eabilitação rbana, o qual 

cobre um total de 17 freguesias 
da cidade de isboa, em , 
o preço médio de venda das 
casas com classe energética  
a  atingiu os . m , 
mais . m  que os .
m  a que se registaram a 
média das vendas na cidade. 
Ou seja, tal significa que os 
compradores estão dispostos a 
pagar um prémio de 40% para 
adquirirem uma habitação com 
um desempenho energético 
superior. 

 freguesia de rroios, que 
regista a maior procura, 
com uma quota de  nas 
vendas residenciais em , 
é aquela onde tal diferenciação 
é mais valorizada, igualmente 
re etindo um prémio de . 
e a habitação em rroios 

é vendida em média a .

m  em rroios, a que aposta nas 
classes  a  atinge um preço 
de . m . ambém 
na juda, que tem sido 
uma aposta crescente 
para o desenvolvimento 
de novos projetos residenciais, 
o prémio 
das classes energéticas 
superiores é elevado, ficando 
em 33%, o segundo mais 
expressivo da cidade. Neste caso, 
comparam se . m  na 
venda de habitação com maior 
efici ncia energética com a 
média geral de mercado 
de . m . inda 
com um prémio 

bastante interessante está ão 
Vicente, uma das freguesias 
do Centro Histórico, onde tal 
diferencial é de 31%, ou seja, 
comparando . m  
da realidade média de mercado 
com . m  da certificação 
superior. Há ainda a destacar 
Alcântara, igualmente um 
destino de novos investimentos, 
e as Avenidas Novas, mercado 
residencial consolidado 
no centro de isboa, 
onde os prémios atribuídos 
a esta aposta energética são de, 
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O valor 
da sustentabilidade
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respetivamente,  e . 
Os respetivos preços de venda 
são de . m  e de . m , 
atingindo, assim, os . m  
e os .  m , respetivamente, 
quando as casas t m maior 
efici ncia energética.
Nas freguesias mais valorizadas 
do mercado, nomeadamente 
Santa Maria Maior 
e a iseric rdia, que constituem 
o território do Centro Histórico 
com ão icente, e anto 

nt nio, que integra a venida 
da iberdade, o prémio é um 
pouco menor do que nas 
anteriormente referidas, 
variando entre  e . 
Nestas tr s freguesias o valor 
médio de venda do mercado 
está entre os . m  
e os . m , sendo as 
habitaç es com certificação 
energética superior 
transacionadas entre os .
m  e os .  m . 

efira se que em ,  das 
habitaç es transacionadas 
no territ rio do eabilitação 

rbana em isboa possuíam 
certificação energética  a , 
atingindo nas freguesias mais 
valorizadas pesos que chegam 
a 47%. Já em Arroios, a freguesia 
com o prémio mais elevado 
da cidade, as habitaç es destas 
classes ainda representam 
apenas 13% das vendas.

RENDAS HABITACIONAIS EM AM LISBOA 
SEGUNDO A CLASSE ENERGÉTICA (EM € / M2 / MÊS)

Fonte: Confidencial Imobiliário, relativo ao ano de 2019

QUOTA DAS VENDAS DE IMÓVEIS 
CLASSE ENERGÉTICA A+/A (2005-2019)

Fonte: Confidencial Imobiliário
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Porto
asas com certificação 

energética superior com 
prémio de 17%

s casas com classificaç es 
energéticas de  a , 
as classes superiores, 
apresentam um valor médio 
de venda de . m  
no orto em , considerando 
o territ rio coberto do 

eabilitação rbana, 
o qual abrange as nove reas 
de eabilitação rbana 
definidas na cidade. al valor 
apresenta um prémio de 17% 
face ao preço médio de venda 
registado no total do mercado, 
que em  atingiu os . m . 
Em termos absolutos, os 
compradores estão dispostos 
a pagar mais m  se a 
habitação tiver uma certificação 
energética entre  e .

uriosamente é nas reas de 
eabilitação rbana menos 

valorizadas que tal prémio 
atinge maior e pressão, 
sugerindo que nestes mercados 
a certificação energética é um 
fator de forte diferenciação 
para o produto que pretende 
posicionar se em patamares de 
preço superiores. ssim, ordelo 
do Ouro regista o maior prémio 
entre as s analisadas, 
com as casas com efici ncia 

energética mais elevada a serem 
vendidas por um valor  
acima do praticado na média 
das transaç es contabilizadas 
no mercado local, ou seja, com 
os . m  da habitação 
certificada  a  a comparar 
com os . m  da média 
mercado. sta última, apa e 

onfim são as tr s s com 
habitação mais barata do orto 
em . 
O onfim regista o segundo 
maior prémio, de , 
comparando . m  das 
certificaç es superiores com os 
. m  do respetivo mercado. 

Na  da apa, o prémio 
atribuído pelos compradores às 
casas com classes  a  é de 

, com o preço neste tipo de 
produto a atingir os . m , 
comparando com os . m  
da média das transaç es. 
Nas s mais caras da cidade, 
o prémio é bastante estreito, 
o que sugere que a maioria 
das fraç es vendidas possui já 
tal classificação e que para os 
compradores nestas localizaç es 
esse deva ser um fator base das 
habitaç es, considerando os 
patamares médios de preço. 
Assim, no Centro Histórico, a 

ru mais cara com um preço 
de venda de . m , a 
certificação energética superior 

foi transacionada em torno 
do mesmo valor. Na  da 
oz elha, que transaciona em 
. m , o prémio fica em 

7%, com as vendas a atingirem 
. m , e na  da ai a, 

onde as vendas residenciais se 
concluíram por . m , o 
prémio também não foi muito 
além, ficando em , ou seja, 
com tais habitaç es a atingir 
. m . 
efira se que em ,  das 

habitaç es transacionadas no 
territ rio do eabilitação 

rbana no orto possuíam 
certificação energética  a 

, atingindo nas s mais 
valorizadas pesos entre  e 

. m ordelo do Ouro, a  
com o prémio mais elevado da 
cidade, as habitaç es destas 
classes representam 44% das 
vendas.
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São 3 moradias de tipologia V4, em banda, prontas a habitar 
e bem localizadas. Cada moradia é composta por 2 pisos 
acima do solo e uma cave.A cave comporta a garagem, 
um quarto, 1 WC, lavandaria e casa das máquinas.
O rés-do-chão é composto por hall, sala, cozinha, 1 WC, 
2 alpendres. O 1º andar é constituído por hall, 1 suite, 
2 quartos, 1 WC e 2 varandas. Os logradouros são murados e, 
à exceção da fração B, com piscina.
Todas as moradias estão equipadas com pré-instalação 
de ar condicionado, pré instalação de aspiração central, 
com louças suspensas nas casas de banho (4 casas de banho 
por moradia), painéis solares, estores elétricos em alumínio 
e churrasqueira. Os lotes de terreno variam entre 102 m2 e 
240 m2, mas as áreas brutas privativas das habitações são 
iguais e de 149 m2, bem como as áreas dependentes com 135 
m2. No total das áreas dependentes incluem-se garagem 
com 103 m2, varandas com 12 m2 e telheiros com 20 m2.
A sua localização beneficia da proximidade da Av. do 
Atlântico e da decorrente facilidade de acesso a outras 
zonas, tais como à Marina de Vilamoura que se encontra 
a menos de 5km e da Praia da Quarteira a menos de 3km.

Propriedade com uma área global de 196,32 ha, composta 
por 5 artigos urbanos e 1 rústico, com habitação, piscina, 
várias dependências agrícolas (como armazéns, cavalariça 
e malhada) e montado de sobro. Localiza-se junto à aldeia 
das Taliscas, a cerca de 13 Km de Odemira e a 23 Km da 
Barragem de Santa Clara, para além da proximidade às 
praias da Costa Vicentina.
O artigo rústico é composto por cultura arvense, montado 
de sobro (maioritariamente), olival e eucaliptal. 
O local é dotado de água, proveniente de um furo, 
luz da rede elétrica nacional, telefone e de bons acessos 
por estrada pavimentada até entrada da Propriedade
Dada a sua dimensão, este ativo tem potencial para
a exploração agroflorestal, estando dotada com todas 
as infraestruturas, nomeadamente água e eletricidade. 
No interior da propriedade existem aglomerados 
habitacionais, armazéns de apoio agrícola e espaço para 
a criação animal (bovino, caprino ou suíno)
A envolvente da herdade é caraterizada pela existência 
de diversas propriedades agrícolas de média e grande 
dimensão, algumas delas com atividades hoteleiras 
em complemento.

Conjunto de 3 moradias V4 
prontas a habitar em Quarteira,  Loulé

Herdade da Tamanqueira 
do Meio, em Odemira

OPORTUNIDADES

REFª.: 58822 
Distrito: Beja Concelho: Odemira Morada: Herdade da 
Tamanqueira do Meio, 7630-223 Odemira Coordenadas 
GPS: -8,549477 37.5988136 Área: 196 ha Preço: 920.000€

REFª.: 110756 | 110757 | 110758 
Distrito: Faro Concelho: Quarteira Morada: Rua das 
Flores, 8125-001 Quarteira Coordenadas GPS: -9,090136 
37,078139 Área dos terrenos: desde 102 m2 Áreas brutas 
Privativas: 149 m2 Áreas dependentes: 135 m2 
Preços: a partir de 495.000€
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Localizada numa zona central do condomínio DolceCampo 
Real, esta moradia é composta por 2 pisos.
O rés do chão comporta um hall, sala, cozinha, 1 wc e 1 quarto. 
No 1º piso inserem-se 2 suites com varanda.
Com um logradouro de 184,5 m2, a moradia localiza-se junto 
ao campo desportivo e parque de lazer, e disfruta de todo 
o ambiente tranquilo que o condomínio proporciona.
O condomínio carateriza-se essencialmente por moradias 
unifamiliares em banda e isoladas, compostas por 2 pisos 
acima do solo, dispondo também de edifícios multifamiliareas 
de pequeno porte, com 4 pisos acima do solo.
O estacionamento no local processa-se sem qualquer 
dificuldade, em parqueamento livre, gratuito e suficiente 
para as necessidades locais.
A existência de comércio diverso a cerca de 500 metros, 
atribui ao condomínio um acréscimo de benefícios 
necessários ao dia a dia dos condóminos do DolceCampo 
Real, que procuram um espaço distinto, acolhedor 
e funcional para viver.

Moradia V3 mobilada e situada no condomínio 
DolceCampo Real, em Torres Vedras

REFª.: 110829 
Distrito: Lisboa Concelho: Torres Vedras Morada: Rua do 
Socorro 22, 2565-779, Turcifal Coordenadas GPS: -9,239496 
39,031697 Área bruta privada: 201 m2 Logradouro: 184,5 m2 

Preço: 345.000

São apartamentos e moradias situados na vila de Sesimbra, 
próximos da praia e da serra da Arrábida. 
Sesimbra é um dos concelhos mais valorizados do distrito 
de Setúbal, que alberga um mercado imobiliário apetecível.
Os apartamentos têm tipologias T2 e T3, com áreas desde 
84 m2 e preços a partir de 200.000€. 
As moradias são de tipologia V4 têm áreas desde 146 m2 
e preços a partir de 335.000€. 
Estes ativos beneficiam de uma localização 
e enquadramento fantásticos, a cerca de 700 metros 
da praia e a pouco mais de 40 minutos de Lisboa, o que lhe 
confere uma versatilidade de utilização, desde 2ª habitação, 
a 1ª habitação.

Apartamentos e Moradias na urbanização Terraços 
do Castelo, em Sesimbra

REFª.: 91004 a 91052 
Distrito: Setúbal Concelho: Sesimbra Morada: Rua de 
Palamés, 2970-049 Sesimbra Coordenadas GPS: -9,1151132; 
38,442763 Áreas: desde 84 m2 Preços: desde 200.000€
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OPEN HOUSE

Não é por acaso que Lisboa se tem tornado uma das cidades 
mais procuradas para viver: com 300 dias de sol por ano, 
e com um património histórico e cultural muito rico, Lisboa 
oferece uma excelente qualidade de vida, prolongando-se 
ao longo do fabuloso Rio Tejo.
É no prestigiado bairro da Lapa, entre Embaixadas e antigos 
palacetes, que encontramos o pitoresco Beco da Bolacha, 
onde se situava uma antiga fábrica de pão e bolachas, que foi 
totalmente reabilitada para dar origem aos edifícios residenciais 
que constituem hoje o empreendimento Beco Bolacha.
Num projeto arrojado, do promotor Archizest, no Beco Bolacha 
vemos a arquitetura tradicional portuguesa ser reinventada, 
com um toque de modernidade belga, num projeto que faz 
o casamento perfeito entre o passado e o futuro.
Os dois edifícios que compõe este projeto oferecem 
apartamentos T1 a T4 duplex, com áreas entre os 64 m² 
e os 178 m², sendo que a larga maioria dos imóveis possui 

Beco Bolacha:
Um projeto 
com vistas únicas 
sobre o Tejo
A Lapa, um dos bairros históricos 
de Lisboa, vê nascer um novo 
empreendimento de luxo, 
em que se destacam a existência 
de amplos espaços exteriores 
e os acabamentos de qualidade.

áreas exteriores como jardins ou terraços, para que os 
seus moradores possam usufruir da incrível luz de Lisboa. 
Também para isso, encontramos nestes apartamentos 
grandes janelas de sacada, que permitem criar espaços 
muito luminosos.
Destacamos os dois apartamentos duplex nos últimos pisos 
do Beco Bolacha, com amplas áreas, e cujas salas de estar, 
abertas para os seus terraços, oferecem as melhores vistas 
do empreendimento, sobre o rio e a cidade de Lisboa.
Destaque também para a Maison d’Artiste, uma pequena villa T1 
com acesso independente, que combina a privacidade de viver 
numa villa, com a conveniência de viver no meio da cidade. 
Esta villa conta também com um jardim privativo de 27 m², 
e destaca-se pelo seu moderno design interior, e pelos 
espaços amplos e cheios de luz.
Neste empreendimento, todos os detalhes foram pensados 
ao pormenor, e os acabamentos são de elevada qualidade, 

SALA COM PÁTIO 
Com espaços amplos e luminosos, 

e acabamentos de elevada 
qualidade, neste projeto 

a maioria dos imóveis conta 
com espaços exteriores como 

jardins ou terraços

w

Infante & Riu
 Portugal Real Estate

Rua Ivens, 42 - 3ºA, Chiado
1200-227 Lisboa, Portugal

www.lisbonpremiumproperty.com

+351 218 962 018 | +351 969 121 171
info@rinfante.pt | AMI 11577
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dos quais destacamos os soalhos em madeira maciça, 
os móveis de cozinha lacados, as bancadas em mármore 
ou a existência de ar condicionado. 
Com os seus tetos altos trabalhados, portadas e grandes 
janelas, os apartamentos combinam um design moderno 
com acabamentos sofisticados, criando novos espaços 
luminosos, mas que respeitam o carácter histórico do bairro 
em que se inserem.
Convenientemente localizado a uma curta distância do 
centro da cidade, o Beco Bolacha está cercado por parques, 
restaurantes e lojas, assim como próximo de vários 
transportes públicos. 
Muito perto fica também o Museu Nacional de Arte Antiga, 
onde se encontram alguns dos mais valiosos tesouros da arte 
Portuguesa e Europeia. 
Descubra o Beco Bolacha, e delicie-se com este projeto e as 
suas vistas únicas sobre o Tejo!

SALA COM VISTA RIO
Destacamos os T3 e T4 Duplex, 
nos últimos pisos, com amplas 

áreas interiores e agradáveis áreas 
exteriores, e vistas desafogadas 

sobre a cidade e o Tejo

VISTA GERAL 
Num dos bairros mais exclusivos 

de Lisboa, o Beco Bolacha surge 
da reabilitação de dois edifícios 

antigos, cujo charme 
e características originais 

foram preservados
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ANDAR MODELO

Bom gosto
e Bom Sucesso
Localizado em Belém, bem próximo do Tejo, 
o Bom Sucesso é um conjunto de quatro edifícios 
de habitação diferenciada. Ladeado a Sul pela Rua da Praia 
do Bom Sucesso, este conjunto edificado retira o nome 
não só da Rua, mas do Convento de Nossa Senhora do Bom 
Sucesso (fundado em 1645), que apelidou a Praia e Rua 
homónimos, tendo sido um destino balnear popular 
nos finais do séc. XIX.
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ANDAR MODELO
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Vogue Homes SA
Rua Luz Soriano ,15
1200-246 Lisboa

Contactos:
+351 213461246
www.vogue.homes.com
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EM CASA

MIELE. Geração 7000
A gama de eletrodomésticos 
mais inovadora 
e revolucionária
A tecnologia é inevitável numa era onde as casas inteligentes já fazem parte 
do dia-a-dia de muitos consumidores, por isso, a Miele - marca Premium de 
eletrodomésticos - procura combinar a aposta no design com tecnologias pioneiras. 
Prova disso é a inovadora gama de encastrar Geração 7000 – composta por fornos, 
placas de indução, micro-ondas, aparelhos combinados, máquinas de café, gavetas 
aquecedoras, uma gaveta de vácuo e máquinas de lavar louça.
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As tendências de consumo mostram que as pessoas estão 
não só mais conscientes, mas também a redescobrir as 
suas casas. A cozinha, por exemplo, vai tornando-se a 
protagonista da casa, uma vez que é agora a nova sala de 
estar e o local onde tudo acontece. Além disso, existe uma 
crescente procura de soluções para a remodelação de casas 
e, no que toca ao mercado das cozinhas, passa muito por 
encontrar uma solução adequada a dois níveis: design e 
funcionalidade. 
A nível de design, a Geração 7000 conta com quatro novas 
linhas que oferecem inspiração para quase todos os estilos 
de decoração. 
PureLine conta com um visual moderno com um puxador 
sólido, uma aplicação de aço inoxidável discreta e uma frente 
de vidro em Obsidian Black; 
VitroLine destaca o seu estilo integrador com um puxador 
da cor do aparelho; 
ArtLine dispensa completamente o clássico puxador da 
porta, num sentido minimalista; e 
ContourLine destaca-se com uma estrutura de aço 
inoxidável marcante, onde o foco está no design do aparelho 
e na sua tecnologia.
Uma das grandes vantagens desta nova geração é a 
facilidade com que os aparelhos levam o utilizador a 
excelentes resultados culinários. Com esse propósito, os 
aparelhos têm assistentes inteligentes integrados, o que 
estabelece novos padrões na tecnologia aplicada redefinindo 
a nossa vida diária. O manuseamento intuitivo é apoiado pela 
funcionalidade MotionReact, em que é ativada a iluminação 
e o visor à medida que se aproxima do forno, e desativado o 
sinal acústico do fim do programa. 
A função TasteControl nos fornos evita cozinhar 
excessivamente os alimentos uma vez que arrefece 
rapidamente o forno no final de um programa. Os processos 
de confeção são terminados exatamente no momento 
pretendido evitando, de forma fiável, a continuação 
descontrolada da confeção com calor residual elevado, 
motivo que faz com que muitas vezes os alimentos sequem 
ou queimem. 
Além disso, o forno também contém uma câmara de ajuda. 
Pela primeira vez em modelos com limpeza automática 
pirolítica, a câmara é exposta a temperaturas muito altas. 
Através de ligação à internet, esta transmite imagens em 
qualidade HD para um tablet ou smartphone, permitindo 
também reajustar facilmente a temperatura e o tempo de 
confeção.  
Uma liberdade sem limites é o que oferece as placas de 
indução total da Geração 7000, que permitem colocar e 
movimentar os recipientes em toda a superfície, uma vez que 
não existem zonas de cozinhar predefinidas. Contam com 
elementos de comando com reconhecimento inteligente de 
recipientes, permitindo que a placa detete quando estes são 
deslocados e segue-os com a temperatura regulada. Além 
disso, memoriza as regulações de temperatura e sincroniza 
com o exaustor. 

Dentro das grandes inovações desta gama, encontra-se 
também as máquinas de lavar louça que apresentam o 
inovador sistema AutoDos com PowerDisk® integrado. Este 
sistema permite dosear o detergente de forma automática 
em cada ciclo de lavagem, tendo em conta o programa 
escolhido ou o grau de sujidade, e funciona autonomamente 
quando os tempos de início são programados.
Praticamente todos os aparelhos Geração 7000 já têm um 
módulo WiFi integrado, capaz de fornecer um leque de novas 
funções práticas através da ligação à app Miele@mobile, 
permitindo que um aparelho ligado em rede seja iniciado ou 
parado através do tablet ou do smartphone. 
Geração 7000, a maior e mais inovadora criação da história 
da Miele!
Descubra mais sobre esta gama em Miele.pt. 
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Porque são os pequenos detalhes que distinguem uma 
refeição comum de uma experiência única, a tecnologia 
presente na gama de encastre da AEG permite-lhe alcançar 
resultados perfeitos e um sabor a outro nível.

COMBINADO COM TECNOLOGIA TWINTECH®
Conserve um bife à temperatura e nível de humidade 
ideais graças à tecnologia TwinTech®. com dois sistemas 
de refrigeração independentes entre o frigorífico 
e o congelador.

EXAUSTOR HOB2HOOD
Para garantir um ambiente perfeito, sem fumo e odores, 
graças à tecnologia Hob2Hood, a placa liga o exaustor e 
ajusta a velocidade de extração automaticamente.

MÁQUINA DA LOIÇA COMFORTLIFT®
No final, a sua loiça ficará perfeitamente limpa da forma 
mais cómoda, graças à única máquina de lavar loiça do 
mundo que permite elevar suavemente o cesto inferior.

FORNO COM SONDA TÉRMICA
Para um toque especial, cozinhe a carne exatamente no 
ponto pretendido, graças à sonda térmica que permite 
controlar com toda a precisão a temperatura do interior dos 
alimentos.

PLACAS DE INDUÇÃO
Pode selar o bife na perfeição mantendo o grelhador 
à temperatura certa, graças ao aquecimento rápido e 
preciso proporcionado pela indução.

EM CASA

AEG 
apresenta 
a sua cozinha,
a cozinha 
perfeita
Para desfrutar da experiência culinária 
mais personalizada do mundo, sem sair 
de casa.
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EM CASA

O novo televisor Sony LCD 4K XH80 
já está disponível em Portugal. 
O equipamento oferece uma experiência 
audiovisual de alta qualidade, 
numa ampla seleção de tamanhos 
de ecrã de 43” a 85”.

A Sony Europe revelou o preço e a disponibilidade do seu 
primeiro televisor de 2020 a chegar às lojas este ano. 
Os televisores LCD 4K XH80 já começaram a chegar aos 
revendedores na Europa, oferecendo a qualidade de imagem, 
o som e a experiência do utilizador característicos da Sony.
A série XH80 integra o processador 4K HDR X1, que utiliza 
algoritmos avançados para eliminar o ruído e otimizar 
os detalhes. Com um sinal 4K ainda mais nítido, todos 
os conteúdos que visualizar estarão mais perto desta 
resolução, repleta de cores e contrastes realistas. 
Ao alargar o espetro de cores, o ecrã Triluminos, alimentado 
pelo processador X1, é capaz de reproduzir mais cores do que 
um televisor convencional. Analisa e processa os dados 
de cada imagem, de forma a tornar as cores ainda mais 
naturais e precisas, o que resulta em imagens mais próximas 
que nunca da vida real. O modelo XH80 suporta o formato 
HDR Dolby Vision, proporcionando uma luminosidade incrível, 
negros mais profundos e cores vibrantes. 
No que diz respeito ao som, a recém-desenvolvida coluna 
X-Balanced Speaker (modelos de 55” e superiores) fornece 

Sony: 
propostas 
de qualidade 
e design
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um som de alta qualidade num design de televisor ultrafino, 
enquanto que a compatibilidade com Dolby Atmos confere 
espaço e realismo ao áudio.
A série XH80 integra Android TV com Google Assistant, 
Google Play Store e Chromecast, oferecendo aos utilizadores 
um acesso fácil a conteúdos, serviços e dispositivos, 
através da sua abrangente plataforma. 
Os comandos por voz e os menus de interface do utilizador 
originais da Sony também são melhorados, para maior 
facilidade de utilização. 
Com dispositivos compatíveis com Google Assistant 
e Amazon Alexa, pode reproduzir e controlar vídeos 
a partir do YouTube, com o Google Home, ou mudar de canal 
ou alterar o volume, com dispositivos compatíveis com 
Amazon Alexa. Com Apple AirPlay 2, os utilizadores podem 
fazer streaming de filmes, música, jogos e fotografias para 
o televisor, a partir dos seus iPhone, iPad ou Mac. 
A tecnologia Apple HomeKit disponibiliza uma forma fácil 
e segura de os utilizadores controlarem o televisor através 
dos seus iPhone, iPad ou Mac.

Auscultadores sem fios
A marca japonesa apresentou também este ano dois novos 
auscultadores sem fios – WF-XB700 e WH-CH710N – que 
oferecem a experiência de audição sem complicações, 
para uma utilização em movimento.  
Com a tecnologia Extra Bass da Sony, os auscultadores 
criam batidas precisas e potentes que otimizam cada música 
e mantêm a nitidez das vozes, para uma experiência 
de audição excecionalmente rica e equilibrada.
A tecnologia Bluetooth elimina a necessidade de ligações 
com fios para uma utilização mais fácil, enquanto que 
a estrutura ergonómica de três pontos permite uma audição 
mais confortável. A empresa garante ser possível desfrutar 
de até 18 horas de música graças à sua prática caixa 
de carregamento - bastam 10 minutos de carregamento 
rápido para obter 60 minutos de reprodução musical. 
Além disso, a classificação IPX4 de resistência à água 
oferece uma proteção contra salpicos e suor, de modo a que 
os utilizadores possam continuar a mover-se ao som da sua 
música preferida, mesmo à chuva ou no ginásio.
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CASAS NO MERCADO

Lapa, Lisboa, Francisco Borja 22 Apartamentos  A partir de 840.000€

BARNES BOUTIQUE LISBOA 
Chiado - Rua Paiva de Andrada, 3
(+351) 211 977 230
BARNES BOUTIQUE CASCAIS
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 1
(+351) 210 990 090
www.barnes-portugal.com
portugal@barnes-international.com

No coração da Lapa, este edifício de ar-
quitectura contemporânea oferece uma 
vista deslumbrante sobre Lisboa e sobre 
o rio Tejo.
Situado numa das melhores ruas desta 
zona nobre da cidade, entre o Hotel da Lapa 
e o Museu de Arte Antiga, tem cinco apar-
tamentos com tipologias entre T2 e T3 
duplex. Todo o projecto foi concebido dando 

especial atenção ao detalhe e à qualidade 
dos acabamentos, todos os apartamentos 
apresentam quartos em suite, dois lugares 
de garagem e uma arrecadação. 
Destacamos a Penthouse duplex com 
300m², que tem três suites e ainda um 
escritório, varandas com vista e uma sala 
ampla com lareira. Este apartamento tem 
ainda, com acesso directo a partir da sala, 

um terraço privado na cobertura com 
cerca de 70m². Está ainda disponível um 
apartamento T3 no 2o piso com 150m² e 
varandas com vista desafogada, e dois 
apartamentos T2 duplex, com entrada 
pelo 1o piso, cada um com cerca de 135m².

Casas no mercado
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CASAS NO MERCADO

O Álvares Cabral Premium Apartments é 
um empreendimento de luxo no coração 
de Lisboa, entre o Jardim da Estrela e o 
Largo do Rato.
Partindo de um edifício existente nesta fa-
mosa avenida, nasce um edifício moderno, 
totalmente remodelado, num projeto de 
arquitetura contemporânea de um dos mais 
prestigiados promotores portugueses.

Este empreendimento destaca-se pelas 
vistas magníficas sobre Lisboa e o rio Tejo, 
que podem ser usufruídas das varandas 
e terraços de alguns dos apartamentos. 
Também apresenta acabamentos de ele-
vada qualidade, amplas áreas, arrecadação 
e estacionamento para carros e bicicletas.
É composto por apenas 13 frações e en-
contram-se disponíveis as tipologias T1, 

T2, T3 e T5, todas com varandas cobertas 
e algumas com vista rio e jacuzzi. 
Existe ainda uma loja para arrendamento, 
com uma área de 458 m² e montra para a rua.
Longe da azáfama turística, viver na Álvares 
Cabral é ter a tranquilidade das melhores 
zonas residenciais de Lisboa, desfrutando 
de centralidade e qualidade de vida!

Lisboa, Estrela, Álvares Cabral Premium Apartments 675.000€ -  3.700.000€
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CASAS NO MERCADO

Lisboa, Campo Pequeno, Edifício Século XXI  15 
540.000€ -  1.100.000 €

O Edifício Século XXI 15 é composto por 8 pisos, com 18 apar-
tamentos e 3 espaços comerciais, todos com acabamentos de 
qualidade superior. Apenas tem disponível uma penthouse com 
3 suites, um terraço de 45 m² e vista desafogada sobre a cidade, 
e um T2 com varanda, ambos com cozinha equipada, arrecadação 
e estacionamento.

Lisboa, Gulbenkian, Secret Garden
510.000€  - 1.177.000€

Perto da Gulbenkian e do El Corte Inglés, o Secret Garden é um edifício 
reabilitado de estilo Art Déco, com 8 apartamentos, distribuídos 
por 4 pisos, todos com acesso ao jardim e piscina do condomínio. 
Estão disponíveis T1 a T2+2, de 69 a 145 m², com acabamentos 
de alta qualidade, cozinhas equipadas e tetos trabalhados com 
pé-direito alto. 

Lisboa, Restauradores, Odéon 1927 
1.357.500€ - 1.625.000€

O Odéon 1927 surge da reabilitação do primeiro teatro de Lis-
boa. Com 10 apartamentos de luxo, estão disponíveis apenas 
T1+1 Duplex a T2 Duplex, com áreas entre os 143 e os 163 m². Com 
acabamentos de alta qualidade, todos dispõem de terraços ou 
varandas cobertas, bem como estacionamento. Acesso à piscina, 
ginásio e spa do hotel em frente ao empreendimento.

Lisboa, Alcântara, Palácio Lusíadas  
859.200€  - 1.255.520€ €

O Palácio Lusíadas, localizado em Alcântara perto do rio, é um 
edifício histórico de 4 pisos totalmente renovado, com um grande 
jardim comum. Neste empreendimento de luxo, encontram-se 
apenas 10 frações, estando disponíveis tipologias T3 a T4+2 entre 
os 168 e os 238 m², todas com espaços exteriores, estacionamento, 
arrecadação e acabamentos de excelência.
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Sesimbra, Jardins do Mar
380.120€ - 589.000€

O Jardins do Mar, perto da praia, é composto por 28 apartamentos, 
estando disponíveis T2 e T3. Com áreas entre os 104 e os 200 m² e 
acabamentos de qualidade, os apartamentos têm todos terraços 
ou jardins com uma incrível vista mar, bem como arrecadação e 
estacionamento. Condomínio com piscina com vista panorâmica 
sobre o mar e um agradável jardim comum.

Sintra, Belas, Belas Clube de Campo 
Apartments 430.000€ - 830.000€

A 15 minutos de Lisboa, no condomínio privado Belas Clube de 
Campo, conhecido pelo seu prestigiado campo de golfe, encon-
tram-se apartamentos premium T1 a T3. Têm agradáveis espaços 
exteriores, e alguns deles contam com piscina privativa. Com 
amplas áreas, cozinhas equipadas e quartos com roupeiros, estes 
apartamentos dispõem também de estacionamento.

Sintra, Belas, Belas Clube de Campo Townhouses 
1.195.000€ - 1.210.000€

A 15 minutos de Lisboa, no condomínio privado Belas Clube de 
Campo, conhecido pelo seu prestigiado campo de golfe, encon-
tram-se moradias de luxo T3+1 com piscina privativa. Dispõem 
de cozinha equipada, escritório, uma ampla sala de estar e jantar 
com acesso ao terraço e jardim, e 3 suites. Na cave, há estacio-
namento, zona de arrumos e lavandaria.

Lisboa, Belém, The Residences at Hyatt 
Regency Lisboa 685.000€ - 2.500.000€

The Residences at Hyatt Regency Lisboa é um empreendimento 
de 5 estrelas superior, que combina a componente hoteleira e de 
investimento. Em Belém, com vista para o rio Tejo, vai ter unida-
des totalmente equipadas, de T0 a T3, com rentabilidade mínima 
garantida, além de ginásio, salas de reunião, estacionamento, 
piscina, restaurante, bar panorâmico e spa.
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Sintra, Praia das Maçãs, Palacete com vista mar 
2.950.000€

Inserido num terreno de 6.500 m², este palacete de estilo ro-
mântico do séc. XIX, com vista mar, piscina, jardins e campo de 
ténis, foi totalmente restaurado. Dispõe de várias salas amplas, 
2 cozinhas e lavandarias, e 8 quartos distribuídos pelos 3 pisos. 
O espaçoso sótão, em open space, permite várias utilizações. 
Existe ainda um anexo usado para garagem.

Alcabideche, Manique de Baixo, Quinta com 
moradia T5 2.500.000€

Perto do Estoril, esta quinta murada de 7.244 m² é composta por 
uma casa principal, um anexo T1, jardins, piscina, ginásio, banho 
turco, garagem, pomar, horta e estufa 100% biológicas. De estilo 
clássico, a moradia de luxo dispõe de uma sala de estar com 88m² 
e sala de jantar, cozinha equipada, 2 suites, 2 quartos, jacuzzi, 
garrafeira e lavandaria.

Lisboa, Chiado, Apartamento T4 em pleno 
Chiado 3.000.000€

Apartamento de luxo de 318 m², com vista para o Lg. do Carmo, 
inserido num edifício pombalino com elevador, totalmente renovado 
mantendo os traços originais. Tem um pé direito de 4 m e tetos 
trabalhados, 4 quartos (2 em suite), uma sala de jantar e 2 salas 
de estar, escritório, cozinha equipada e lavandaria. Possibilidade 
de avença de estacionamento.

Lisboa, Castelo S. Jorge, Penthouse duplex T4 
com vista rio 1.680.000€

Junto às portas do Castelo de São Jorge, com uma fabulosa vista 
sobre o Tejo e os telhados de Lisboa, esta penthouse destaca-se 
pelo seu terraço de 46m², pela sala ampla e pela cozinha equipada. 
No piso superior ficam a master suite e os três quartos. Tem áreas 
generosas, soalho em carvalho português, aquecimento central 
e dois lugares de estacionamento.
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INS Cidade de Lisboa, Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.  AMI: 9575

Em 1890, a Companhia Mont’Estoril edificava 
um conjunto de chalets que deram um novo 
charme ao Monte Estoril. A Vila Montrose foi 
um deles, um chalet que acolheu monar-
cas e albergou reconhecidos empresários, 
banqueiros e cônsules.
A poucos passos da Avenida Sabóia, no 
centro do Monte Estoril, encontramos o 
condomínio de luxo Vila Montrose, um 

condomínio com um espetacular jardim 
romântico, piscina, vista de mar e acaba-
mentos de muito bom nível. 
O condomínio é composto por 23 aparta-
mentos e uma moradia. Atualmente temos 
duas unidades disponíveis para venda:
T3 com cerca de 173m² de área útil compos-
to por: Sala de 54m² com terraço, cozinha 
equipada, 2 quartos com apoio de uma 

casa de banho, 1 suite com 21m². Dispõe 
ainda de arrecadação e estacionamento 
para 2 viaturas.
T4 com cerca de 259m² de área útil compos-
to por: Sala de 79m² com terraço, cozinha 
equipada, 4 suites todas com terraço e uma 
casa de banho social. Dispõe de arrecadação 
e estacionamento para 3 viaturas. 

Cascais, Monte Estoril, Vila Montrose  (REF: VCI1431/33 ) 1.290.000€ -  2.200.000€ 
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INS Cidade de Lisboa, Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.  AMI: 9575

Lisboa, Avenidas Novas Apartamento T3+1
(REF: 101297 A) 2.500€ (arrendamento)

Apartamento T3+1 para arrendamento, mobilado, a 100 metros 
do El Corte Inglês e da estação de metro de São Sebastião. Imóvel 
inserido em prédio com elevador constituído por: Sala de estar 
e de jantar, suite e 2 quartos com roupeiros, cozinha totalmente 
equipada, com zona de lavandaria, casa de banho de apoio aos 
quartos e lavabo social.

Cascais, Parede, Apartamento T3  
(REF: VCI2788) 1.140.000€

Excelente T3 com ótimas áreas situado num condomínio de 
luxo nos Jardins da Parede. Com uma área útil de 153m², este T3 
é composto por um hall de entrada com roupeiro, sala com va-
randa, cozinha equipada com lavandaria e varanda, 3 quarvtos 
com roupeiros embutidos, um deles master suite, aquecimento 
central, garagem para 2 viaturas e arrecadação.

Cascais, Quinta da Bicuda, Apartamento T4
(REF: VC2804) 750.000€

Inserido num condomínio privado com piscina e court ténis 
encontramos este charmoso T4. Com uma área útil de 170m², 
este T4 é composto por uma sala de estar e jantar com lareira e 
varanda, 3 quartos com roupeiros embutidos, um deles em suite, 
cozinha equipada, uma mezzanine com wc completa, garagem 
para 1 carro e arrecadação com 15m² com janela.

Lisboa, Calçada do Combro, Apartamento T3 
(REF: VLIA2027) 1.350.000€

No Palácio Mesquitela encontramos este magnífico T3 inserido 
num condomínio privado com jardim interior e uma área total 
de 810 m². Com uma área útil de 180 m², este T3 possui uma sala 
com excelente luminosidade, cozinha equipada e 3 quartos com 
roupeiros embutidos, um deles em suite. Dispõe ainda de arre-
cadação e dois lugares de estacionamento.
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Loulé, Morgado da Tôr,  Viceroy residences at 
Ombria Resort  325.000€ - 900.000€

As Viceroy Residences, integradas num hotel de 5 estrelas, são 65 
luxuosos apartamentos T1 e T2, mobilados e equipados, com vista 
desafogada para a serra ou golfe, com rentabilidade garantida 
mínima de 5% ao ano durante 5 anos, podendo usufruir até dez 
semanas por ano. Acesso a serviços do hotel como restaurantes, 
piscinas, spa ou campo de golfe.

Lisboa, Saldanha, Oásis 28
300.000€ - 1.900.000€

Perto do residencial bairro da Estefânia, o Oásis 28 é composto 
por 59 exclusivos apartamentos de T0 a T4, todos com áreas 
exteriores, quer sejam varandas, terraços ou jardins. Com exce-
lentes acabamentos, estes modernos e elegantes apartamentos, 
alguns dos quais com vista sobre a cidade ou com piscina privativa, 
dispõem de estacionamento e arrecadação.

Lisboa, Graça, Jardim da Glória 
a partir de 620.000€

Num dos bairros mais típicos de Lisboa, o Jardim da Glória é com-
posto por 40 amplos apartamentos de T1 a T4+1 e 3 moradias T4 
ou T5, com excelentes acabamentos. Oferece aos seus moradores 
uma vida ecológica e luxuosa, com jardins, piscina, horta comu-
nitária, parque infantil, estacionamento subterrâneo, terraços e 
spa, tudo rodeado de vegetação e água. 

Lisboa, Penha de França, Cruz da Pedra 
Palace 760.000€ - 1.760.000€

O Cruz da Pedra Palace é um empreendimento com vista rio, que 
surge da renovação de um edifício pombalino, e está pronto a 
habitar! É composto por 13 espaçosos e luminosos apartamentos 
de T2 a T4, com excelentes acabamentos. Alguns têm agradáveis 
varandas ou terraços, e todos dispõem de estacionamento e têm 
acesso ao jardim, piscina, ginásio e SPA.
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