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Custo extra da sustentabilidade 
na construção é “quase zero”

A questão da sustentabilidade é 
cada vez mais um tema em análise 
na hora de construir ou comprar 
uma habitação. Em entrevista ao 
Jornal Económico (JE), Miguel Sa-
raiva, CEO da Saraiva e Associa-
dos e Liliana Soares, senior partner 

da Green Lab, empresa que integra 
o gabinete de arquitetura, defen-
dem que os edifícios sustentáveis 
têm mais vantagens financeiras e 
de conforto do que os convencio-
nais.  

“É uma diferença irrisória, não 
percetível. O custo adicional da 
sustentabilidade é quase zero por-
que o reconhecimento da qualida-
de é de tal ordem que o valor de 
venda automaticamente é supe-
rior”, refere Miguel Saraiva, sa-
lientando que os clientes estão es-
tão dispostos a pagar por esse pre-
mium de qualidade, sendo que o 
mercado sofreu uma grande alte-
ração nesse aspeto. “Temos clien-
tes de referência em Portugal e no 
estrangeiro que não lhes passa pela 
cabeça  não cumprirem com os 
princípios da sustentabilidade ao 
nível da construção”, frisa. 

Por sua vez, Liliana Soares real-
ça o papel dos sistemas de certifi-
cação BREEAM (Building Research 

Establishment Environmental Assess-

ment Method) e LEED (Leadership 

in Energy and Environmental De-

sign). No caso do BREEAM, um 
estudo de 2016, aponta para au-
mentos de investimento que são 
0,4% para um edifício quase com a 
escala máxima do BREAAM. O 
LEED aponta para aumentos do 
investimento de 0,8% e 2% e o 
payback entre os três e os sete 
anos”. Certificações que são tam-
bém importantes no momento de 
realizar a avaliação de risco imobi-
liário. “Quando temos edifícios 
sustentáveis e que têm estas certi-
ficações, são edifícios com um ris-
co muito inferior. Por isso, do 
ponto de vista de portefólios imo-
biliários dos fundos e das institui-
ções financeiras acabam por ser 
bastante valorizados”, salienta. 

Por seu turno, Miguel Saraiva 
afirma que o payback de um edifí-
cio sustentável é mais curto do que 
um edifício convencional porque o 
valor por metro quadrado de ren-
da é superior. “Hoje há uma preo-
cupação dos líderes de grandes 
multinacionais e de empresas na-
cionais que aquilo que visam na 
construção, na aquisição ou na 

renda das suas sedes é o conforto 
das centenas de milhares de pes-
soas que trabalham nestes espa-
ços”, realça. Liliana Soares destaca 
ainda que “o valor de venda média 
dos edifícios sustentáveis são 30% 
superiores, o valor de arrenda-
mento cerca de 24%, e estamos a 
falar de custos de operação que são 
em média 11% inferiores”.  

A sustentabilidade é por isso um 
instrumento preponderante na 
remodelação das cidades. “Esta-
mos numa fase em que temos de 
fazer uma reabilitação preventiva 
para não chegarmos aos níveis de 
há 20 anos com os centros das ci-
dades completamente despovoa-
dos, descaracterizados e não vivi-
dos, e isso tem a ver com a susten-
tabilidade das cidades à escala do 
espaço urbano. Tem de se manter 
um investimento da entidade mu-
nicipal nas diferentes geografias 
do país, numa forma muito pró-
-ativa”, realça Miguel Saraiva, 
alertando, contudo, que os pro-
motores imobiliários estão muito 
condicionados com os preços de 

construção e venda. “Há um limite 
para tudo”, frisa. 

Sobre os efeitos provocados pela 
pandemia, o responsável destaca 
que o último ano acabou por ser o 
melhor de sempre ao nível de enco-
mendas, mas mostra desconfiança 
pelo facto de existir alguma indefi-
nição dos clientes em novos inves-
timentos. “Estamos expectantes em 
saber como vão ser os próximos 
dois a três anos de atividade na nos-
sa área. Tenho muitas dúvidas so-
bre interromper abruptamente es-
tas vantagens fiscais, que o confina-
mento das entidades públicas é uma 
realidade. Como é que vão respon-
der em tempo útil a todos estes no-
vos desafios e não sabemos qual vai 
ser o impacto na visão dos promo-
tores em si, vão ter de refletir muito 
bem sobre o que é que vão ser os 
próximos tempos”, explica.  

Miguel Saraiva receia que o apa-
recimento das entidades públicas 
no arrendamento possamvir a dis-
torcer este mercado, mas também 
a economia que “deve ser contro-
lada e não selvagem”, salientando 

que “a entrada de uma forma mas-
siva da entidade pública na econo-
mia do imobiliário não tem tido 
grandes resultados, como se veio a 
constatar por exemplo, se for ver-
dade, que a Câmara Municipal de 
Lisboa gastou em média 400 mil 
euros por fogo para meter na ren-
da acessível, se somarmos a esse 
investimento o valor de aquisição 
que já foi por um preço baixo à Se-
gurança Social, vamos ver que te-
remos prédios em localização pri-
me, com preços completamente ri-
dículos de arrendamento”, refere. 

A Saraiva e Associados tem tra-
balhado em diversos projetos pro-
movidos pela Vanguard Proper-
ties, que detem a maioria do proje-
to “Terras da Comporta” em par-
ceria com a Amorim Luxury. Um 
projeto que, segundo Miguel Sa-
raiva terá de alavancar a sensibili-
dade do habitat natural. “É um ter-
ritório muito sensível e que mere-
ce todo o respeito. Tudo aquilo 
que fizerem nele tem de ser no 
perpetuar da natureza e não de a 
ferir”, afirma o arquiteto. ●

“É uma diferença irrisória, não percetível”, considera o responsável que vê nos edifícios sustentáveis maiores vantagens face a 
um convencional. Já Liliana Soares, membro da Green Lab, destaca o papel das certificações na avaliação do risco imobiliário.
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