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A AMEAÇA DE EPIDEMIAS RECORRENTES ESTÁ A REVOLUCIONAR 
A FORMA COMO DESFRUTAMOS DO NOSSO LAR E DA SUA 

ENVOLVENTE. E COM O TELETRABALHO A GANHAR FORÇA, OS 
INVESTIDORES VIRAM-SE PARA NOVOS CONCEITOS DE HABITAÇÃO, 

QUE NÃO DISPENSAM UM ESPAÇO EXTERIOR 

MARISA ANTUNES 
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O mundo mudou, literalmente, de um 
dia para o outro e, por muito que o con-
finamento nos preserve as memórias 
de tempos recentes, a verdade é que "lá 
fora" a nossa realidade presente e futura 
jamais será igual. A possibilidade de uma 
recorrência frequente de surtos pan-
démicos, como o do SARS-CoV-2, e os 
bons resultados que surgiram do tele-
trabalho estão já a ditar novas tendências 
estruturais na habitação e no trabalho, a 
partir de agora intrinsecamente ligadas. 

Por um lado, empresas de todo o 
mundo começam já a reagir e a colocar 
parte dos seus trabalhadores em tele-
trabalho, de forma permanente (como 
é o caso das tecnológicas Twitter ou 
Facebook, por exemplo), por outro, 
promotores imobiliários reajustam 
projetos, concebendo habitações mais 
adequadas a um uso intensivo. 

Falamos de casas com áreas espe-
cíficas para pequenos escritórios, com 
muita luz e varandas, terraços e/ou 
acesso a jardins privados, ou de condo-
mínios privados que, além das valências 
habituais, passam também a integrar 
minicentros de cowork para quem 
está em teletrabalho. E até se assiste 
ao disparar de projetos de pequenos 
jardins ou hortas no topo de edifícios 
já construídos. Tudo isto está já em 
andamento dentro e além-fronteiras. 

"A pandemia vai, seguramente, au-
mentar o grau de exigência das pessoas 
na hora de escolherem a sua habitação. 
O confinamento fez com que se olhas-
se para a casa com mais carinho; esta  

deixou de ser apenas o local onde se 
vai dormir e onde se está um bocado 
com a famffia, para passar a ser o lu-
gar onde se poderá estar muitas horas, 
onde é necessário ter até um espaço 
de trabalho", realça Caetano de Bra-
gança, responsável pelo departamento 
Workplace Strategy, na consultora JLL. 

A empresa inquiriu cerca de 1 100 
trabalhadores portugueses, durante o 
período de confinamento, de grandes 
a microempresas, e 95% das pessoas 
não só aprovaram o teletrabalho como 
gostariam que este passasse a ser nor-
ma, pelo menos um dia por semana. 
Afastado que ficou o estigma de outros 
tempos associado ao trabalho à distân-
cia, 70% acreditam que o mesmo não 
impediria a progressão da sua carreira. 

A prepararem-se para estas novas 

OS PROMOTORES 
APOSTAM EM 
CONDOMINIOS 
PRIVADOS COM 
ESPAÇOS DE 
COWORK PARA 
QUEM ESTA EM 
TELETRABALHO 

realidades, promotores como os aus-
tríacos da Vic Properties ajustam os seus 
projetos imobiliários. No Prata Riversi-
de Village, com a assinatura do prémio 
Pritzker italiano Renzo Piano e onde 
todos os apartamentos beneficiam já de 
espaçosas varandas e de vista para o rio, 
os promotores decidiram recentemente 
reforçar as condições para os atuais e 
futuros residentes do empreendimen-
to, em que os portugueses representam 
70% dos cerca de uma centena de apar-
tamentos já vendida, com valores entre 
os €285 mil e os dois milhões de euros. 

"Vamos abrir nos próximos dias um 
espaço — o Prata Service Lounge 
onde os moradores poderão trabalhar 
e fazer reuniões presenciais (evitando 
assim abrir as portas da sua casa) e 
onde as crianças podem fazer trabalhos 
de grupo com os colegas... O paradigma 
da habitação vai mudar, e estes e outros 
pormenores vão pesar na decisão de 
compra", realçou Luís Gamboa, COO 
(chief operating qfficer) da Vic Pro-
perties, lembrando que, agora mais 
do que nunca, as pessoas vão valorizar 
a proximidade das suas habitações a 
parques urbanos e a zonas de fruição. 

VIVER AO LADO DO COWORK 
E esta foi, de facto, uma das principais 
conclusões a que chegou o estudo A 
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FOZ DO TEJO 

ESCRITOR(' 
NO CONDOMINIO 

O Foz do Tejo, projeto da 
Vanguard Properties cuja 

construção arranca no próximo 
mês, em Oeiras, junto à 

marginal, vai ter um edifício 
com mais de uma centena 
de pequenos escritórios, 

integrado no condomínio para 
os moradores que querem 

estar em teletrabalho, mas não 
dentro de casa. 

Cidade Emergente, um desafio lançado 
pela Escuela de Arquitectura Cesuga, de 
Corunha, em Espanha, e que em Portu-
gal foi acompanhado pela Faculdade de 
Arquitetura da Universidade do Porto 
(FAUP). "Noventa por cento dos inquiri-
dos, num universo de 1400 pessoas (das 
quais 41% a habitar no Porto e 23% em 
Lisboa), responderam que gostariam de 
que a cidade fosse mais verde, mais pe-
donal e de que funcionasse com lógicas 
de proximidade", especificou a arquiteta 
Filipa de Castro Guerreiro, docente na  

FAUP e coordenadora do estudo em 
Portugal, referindo que "a maioria das 
pessoas que respondeu ao inquérito va-
loriza de forma expressiva a orientação 
solar, o isolamento térmico e acústico, 
a organização interior, a existência de 
um espaço de trabalho autónomo da 
sala, grandes aberturas de relação com 
espaços exteriores privados (varandas, 
terraços, pátios, jardins), cuja existência 
é vincadamente desejada". 

Nos projetos da Vanguard Proper-
ties, que também já refletiam de forma 
marcada esta ligação interior-exterior, 
reforçou-se agora, no pós-confina-
mento, a questão do teletrabalho. 

José Cardoso Botelho, diretor-
-executivo da Vanguard, explica: "O 
teletrabalho é uma tendência que, se-
gundo os especialistas, veio para ficar, 
mas trabalhar em ambiente familiar 
traz também alguns desafios. Pensa-

 

"Vamos voltar a entrar na 
fase das renovações", diz 
André Rodrigues da Silva, 
arquiteto e sócio no atelier 

Architect Your Home, 
acrescentando que já se 

sente a cautela por parte dos 
particulares, que optam por 
adiar, por agora, a compra 

de habitação. "E já nos 
começam a surgir trabalhos 
que refletem o tempo que as 
pessoas tiveram para pensar 
sobre a forma como vivem as 

suas casas." 

ARCHITECT YOUR HOME 

RENOVAR PARA POUPAR 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 66

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 27,00 cm²

  Corte: 5 de 8ID: 86742041 28-05-2020

     

 

A 

   

   

IMOBILIÁRIO / DOSSIER 

    

     

_ 

1 11 

,ias 

mos, por isso, que seria uma boa ideia 
reorientar os nossos projetos (naqueles 
em que ainda é possível) e criar áreas 
dentro dos edifícios ou dos empreen-
dimentos onde se possa trabalhar sem 
se estar em casa e com acesso a todas 
as funcionalidades que permitam, a 
quem utiliza o espaço, assegurar os 
níveis de produtividade." 

Três projetos irão incluir estas zo-
nas de cowork em regime residencial: 
a Herdade da Comporta, o Infinity (em 
Sete Rios, Lisboa) e o Foz do Tejo (em 
Oeiras). Neste último, que a partir de 
julho começa a ser construído num 
lote de terreno encaixado entre o Par-
que Desportivo do Jamor e a marginal, 
a aposta vai mais longe: o condomínio 
com cerca de 400 casas vai incluir um 
edifício com mais de uma centena de 
pequenos escritórios para os residen-
tes que quiserem trabalhar fora mas 
não muito longe da sua habitação. 

"Já estava previsto no loteamento 
um edifício de serviços e comércio com 
cerca de 28 mil metros quadrados, e 
ainda estávamos a decidir se iríamos 
destiná-lo a um edifício de escritórios 
normal ou se o arrendaríamos a uma 
clínica, por exemplo. Mas agora vamos 
transformá-lo numa área com vários 
espaços de escritórios (com áreas entre 
os 9 e os 18 m2), provavelmente com 
100 a 150 unidades, que terão ainda 
acesso a zonas comuns, como cafetaria 
ou salas de reuniões", explica ainda José 
Cardoso Botelho, salientando que o ob-
jetivo é fazer do Foz do Tejo "o primeiro 
empreendimento na região de Lisboa a 
oferecer uma versão híbrida de cohou-
sing, onde, a menos de três minutos a 
pé, qualquer residente poderá ter a sua 
zona de trabalho privada, com capaci-
dade para receber visitantes". 

As condições para o teletrabalho 
sem se sair (muito) de casa estarão tam-

 

PRATA RIVERSIDE VILLAGE 

TELETRABALHO COM VISTA 

Os surtos pandémicos vão 
levar as pessoas a procurar 

habitações próximas da 
Natureza mesmo estando 

numa grande cidade, diz Luís 
■ Gamboa, COO (chief operating 

officer) da Vic Properties, 
promotora do Prata Riverside 

Village, projeto que está a 
•

 
nascer no Braço de Prata, 
pouco depois do Terminal 

dos Cruzeiros, em Lisboa. O 

• empreendimento vai inaugurar 
em breve um espaço de cowork 
só para os residentes, onde os 
moradores poderão trabalhar e 

• fazer reuniões presenciais. 

bém reunidas em outros dois projetos 
da Vanguard. "Estamos a pensar incluir 
este conceito no projeto da Comporta e 
na torre Infinity", garante José Cardoso 
Botelho. Na Infinity, cuja construção já 
arrancou e leva mais de 100 unidades 
vendidas, a área de 220 m2, que esta-
va anteriormente destinada a sala de 
eventos ou festas, vai ser reconvertida 
num centro de cowork de livre acesso 
a todos os moradores do edifício. 

Outra tendência que se começa 
também a perfilar é a apetência para 
as moradias. Com intenção de aquisi-
ção ou simplesmente para dar largas à 
imaginação, a verdade é que os dados 
mais recentes da plataforma imobiliá-
ria Imovirtual mostram um aumento 
de 47% nas pesquisas por moradias, 
entre a semana de 6 a 12 de março (a 
anterior ao primeiro estado de emer-
gência) e o período de 1 a 7 de maio. 

00 

Na Vic Properties também se ante-
cipa o desejo da compra de segunda 
habitação para os portugueses que 
não foram afetados pela recessão e 
para os estrangeiros que reconhecem 
Portugal como porto de abrigo. Para 
o seu projeto de 500 milhões de euros 
em Melides, onde se prevê a constru-
ção de um hotel, 450 moradias e 250 
apartamentos, aos quais se junta um 
campo de golfe já em funcionamento, 
o momento é de reajuste. 

"Com uma frequência maior des-
tas pandemias, acreditamos que 
muitos portugueses, e não só, vão 
querer comprar uma segunda ha-
bitação para onde poderão 'escapar' 
quando se virem confrontados. Por 
essa razão, estamos a repensar o 
projeto da Herdade do Pinheirinho. 
Pelas características da região e tendo 
em conta o tempo em que vivemos, 
achamos que a arquitetura tem de 
ser mais orgânica e integrada com o 
próprio arranjo paisagístico", subli-
nha Luís Gamboa, adiantando que o 
empreendimento, cuja primeira fase 
vai estar concluída em 2022, também 
terá um espaço próprio, onde os re-
sidentes poderão trabalhar longe do 
bulício doméstico. 
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RENOVAR E ADIAR A COMPRA DE CASA 
Mas nem todos podem sonhar muito 
alto e, se não lhes for possível com-
prar casa nova, podem ainda assim 
melhorar a que possuem. A Melom, 
empresa-satélite do grupo Remax, 
encomendou um estudo à Boutique 
Research que auscultou as motivações 
dos portugueses após o período de 
confinamento social. "Cinquenta e cin-
co dos inquiridos revelam ter vontade 
de fazer alterações às suas habitações: 
pintar o interior e remodelar as casas de 
banho e a cozinha são as intervenções 
mais desejadas", conclui-se no estudo. 

No que respeita às tipologias que 
têm gerado mais pedidos de inter-
venção, dados da Melom revelam que 
os T2 e os T3 lideram ao nível da re-
modelação e da reabilitação, com um 
valor médio de obra de 19 365 euros. 
Já no que respeita a pequenas obras e 
reparações, os pedidos são mais fre-
quentes nos T2, com um valor médio 
de intervenção de 4 348 euros. 

O efeito da pandemia já se faz sentir 
na Architect Your Home (AYH), atelier 
com mais de 300 projetos assinados de 
norte a sul do País, em que alguns dos 
clientes reajustaram as suas pretensões 
às incertezas do atual momento. André  

Rodrigues da Silva, arquiteto e sócio, 
salvaguarda que os investidores de 
maior escala não adiaram os projetos, 
mas para muitos clientes particulares 
o momento é de reflexão. "Já nos co-
meçam a surgir trabalhos que refletem 
o tempo que as pessoas tiveram para 
pensar sobre o que está a acontecer, a 
forma como vivem as suas casas e como 
tiveram de conciliar o trabalho e a vida 
familiar em rasas inadequadas", aponta, 
dando como exemplos obras particula-
res em que vai ser feito um reajuste da 
área espacial da habitação para se criar 
uma pequena zona exclusiva para escri-
tório doméstico. Alguns destes clientes 
até tinham a intenção de comprar um 
imóvel novo, mas a recessão que se está 
a instalar tolheu-lhes os passos, reforça 

AS PESSOAS 
VALORIZAM 
AGORA MAIS 
A PROXIMIDADE 
A PARQUES 
URBANOS E A 
ZONAS DE FRUIÇÃO 

O QUE DIZEM OS NÚMEROS 
As tendências na procura 
de casa e as consequências 
da crise sanitária 

47% 
aumento na procura de 

moradias (face ao período 
pré-estado de emergência) na 
n!ataforma Imovirtual 

55% 
Dos portugueses revelam ter 
vontade de fazer alterações às 
suas habitações após o período 
de confinamento, diz um estudo 
da Boutique Research 

95% 
Dos portugueses em 
teletrabalho querem continuar 
a trabalhar a partir de casa, 
pelo menos um dia por semana, 
segundo um estudo da JLL 

-89°/0 
A queda no número de registos 
de Alojamento Local, no mês de 
abril de 2020 (189 registos) face 
ao mesmo mês de 2019 (1750) 

oarquiteto, acrescentando que a fase das 
renovações, tal como já tinha acontecido 
na crise anterior, parece ter regressado. 

A vontade de aprimorar o "lar doce 
lar" em tempos de confinamento tam-
bém se está a refletir na aquisição de 
mobiliário mais confortável, perso-
nalizado e duradouro. Vasco Fragoso 
Mendes, designer no atelier Barracão 
— Wood & Architecture Design, não 
tem mãos a medir com as encomen-
das que recebeu desde que começou 
a pandemia. Arquiteto de formação, 
Vasco resolveu há quatro anos abraçar 
a sua verdadeira paixão, a marcenaria, 
e investiu num curso de construção de 
mobiliário em madeira. 

"Pensei que a pandemia iria afetar 
seriamente a minha atividade, mas 
aproveitei o confinamento para repo-
sicionar o produto e ativar a rede de 
contactos. Apercebi-me rapidamente 
de que as pessoas, por passarem tanto 

Y01, - 1.“1.11ff • 

JA, tr.oó 

o 
o 
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EDIFÍCIOS VERDES 

DAR USO ÀS COBERTURAS 

Até agora eram mais os 
promotores imobiliários e  mil 

alguns (poucos) municípios, 
como o do Porto e o da Maia, 

que estavam atentos às 
vantagens das coberturas 

verdes no topo dos edifícios, 
mas a pandemia está a  ~I 

despertar as consciências 
também dos privados. "Se 
temos milhões de metros 

quadrados nas coberturas, 
porque é que elas só existem 

para terem duas ou três 
chaminés?", questiona 

Paulo Palha, presidente da 
Associação Nacional de 

Coberturas Verdes. 

tempo em casa, perceberam que vale 
a pena investir em peças únicas, feitas 
propositadamente para o seu espaço e 
que possam durar 20 anos e não ape-
nas dois", conta o designer. 

A trabalhar com toros de madeiras 
nacionais ou importadas, o artista faz 
todo o tipo de mobiliário, mas são as 
mesas de jantar as peças que, neste 
momento, têm mais saída, provando 
que a pandemia teve pelo menos o  

crédito de juntar toda a família à mesa 
no momento das refeições. 

HORTAS E JARDINS NA COBERTURA 

A capacidade de reação aos efeitos 
da crise sanitária em muitos setores 
tem sido veloz, mas estamos ainda no 
início, dizem os especialistas. A médio 
e longo prazo, esperam-se mais mu-
danças estruturais. 

"Ainda é cedo para existirem muitas 
respostas, mas vão certamente surgir 
muitas questões. Fará sentido existirem 
superfícies comerciais tão grandes? O 
turismo é uma parte importante do PIB, 
mas até que ponto terá lógica o comércio 
local em bairros onde só existem turistas 
e onde não vive lá ninguém? Que sentido 
existe em criar zonas monofuncionais 
como acontece na Baixa, por exemplo? 
São temáticas que vão voltar a reacen-
der-se", prevê André Rodrigues da Silva, 
do Architect Your Home. 

Caetano de Bragança, da JLL, dá 
ainda outra perspetiva: "Acredito que 
um uso mais generalizado do teletra-
balho irá ter um impacto grande nos 
bairros. Zonas que são tradicional-
mente dormitórios de repente passa-
rão a ter mais vida, e o comércio local 
vai ganhar uma expressão diferente. A 
partir do momento em que passamos 
a poder levar o trabalho debaixo do 
braço, as nossas hipóteses são ilimi-
tadas. O mundo, sem dúvida, evoluiu 
dez anos em dez semanas." 

A questão de futuros confinamen-
tos e o impacto no bem-estar físico e 
mental das pessoas aceleraram também 
outras necessidades que a urgência 
ambiental não tinha atingido. É o caso 
do aproveitamento das coberturas dos 
edifícios para a criação de jardins, nas 
alturas, ou até mesmo de pequenas 
hortas comunitárias para os residentes 
do prédio, soluções com pouca expres-
são em Portugal, mas há muito utili-
zadas nos países do Norte da Europa. 

"Cada vez que se constrói um edi-
fício ou uma estrada e se ocupa uma 
zona verde, estamos a criar um efeito 
de calor dentro da cidade. Isto acontece 
porque, ao impermeabilizarmos o solo, 
este deixa de evaporar, e esse fenómeno 
de evaporação é o efeito de arrefecimen-
to. A não reposição de uma zona verde 

FARÁ SENTIDO 
CONTINUAR 
TER SUPERFICIES 
COMERCIAIS 
GIGANTES 
EM ESPAÇOS 
FECHADOS?, 
E QUAL SERA 
O PAPEL DO 
COMERCIO LOCAL? 

z 
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acaba por provocar temperaturas per-
feitamente anormais nas cidades e um 
calor permanente, com a necessidade 
de um consumo energético gigantesco 
para se controlar a situação", explica 
Paulo Palha, presidente da Associação 
Nacional de Coberturas Verdes (ANCV). 

É uma regra simples, mas que tem 
sido difícil de implementar, deixando 
desaproveitada a esmagadora maioria 
dos topos dos prédios em Portugal, 
privando não só o ambiente como os 
próprios moradores que poderiam 

ti 

r. 

beneficiar de uma vista desafogada 
numa área bem tratada. "Se temos 
milhões de metros quadrados nas 
coberturas dos edifícios, porque é que 
elas só existem para terem duas ou três 
chaminés e meia dúzia de máquinas 
de AVAC (aquecimento, ventilação e 
ar condicionado)? Que sentido faz?", 
questiona Paulo Palha, lembrando que 
em muitos países já existem incentivos 
fiscais para as coberturas verdes. 

A ANCV tem vindo a sensibilizar as 
autoridades municipais e os privados  

para as vantagens desta solução verde 
e lançou recentemente um manual 
de orientações técnicas para que esta 
possa ser feita de uma forma correta. 

Até à pandemia, quem mais procu-
rava apoio da associação eram essen-
cialmente os promotores imobiliários 
de Lisboa e do Porto — "que perce-
beram que era uma possibilidade de 
valorização dos seus produtos e das 
suas margens de lucro" —, mas o con-
finamento aguçou a curiosidade e mo-
tivou os particulares a transformar em 
pequenos oásis o seu espaço doméstico. 

"Ainda no período de isolamento e, 
claro, agora muito mais, começámos a 
ter muitos contactos na associação de 
cidadãos anónimos individuais, alguns 
profissionais, alguns arquitetos tam-
bém, a quererem saber se é possível e 
o que se deve fazer para instalar uma 
cobertura verde no seu prédio", con-
firma Paulo Palha. 

A pandemia está já a revolucionar 
a forma como usamos, sentimos e 
desfrutamos das nossas casas, um 
sinal dos novos tempos, em que as 
pessoas olham para o seu espaço 
habitacional como um verdadeiro 
refúgio. l9  visaoimobiLiario@visao.pt 
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