
Estará Lisboa perto
de uma crise?

"A CML tem imenso património
que não vende nem coloca no
mercado. Quem é que vive em
Lisboa? Vamos às Avenidas Novas e
a maioria dos prédios estão vazios"

João Duque
Economista, professor universitário

"O mercado de Lisboa é preocupante
porque os preços não fazem sentido
para o rendimento per capita.
Temo uma crise imobiliária,
com quebras de 4% ou 5%"

Gonzalo Bernardos
Consultor económico, Universidade de Barcelona

"Uma coisa é o turismo ajudar a
melhorar a cidade, outra é a pressão

turística que destrói. Se acabarem
as residências e o modo de vida,

acaba a atratividade do turismo"

Augusto Mateus
Ex-ministro da Economia, professor universitário

Habitação
Especialistas do
sector imobiliário
defendem que a
subida vertiginosa
dos preços na capital
portuguesa está a
"distorcer o mercado".
E avisam para a fuga
do investimento
estrangeiro
André Rito

¦ "^^ onzalo Bernardos,
r analista e consultor

| económico — dire-
tor do Master de
Consultoria Imobi-

I liaria da Universida-
I de de Barcelona —

,

k J tem vontade de rir-^ quando ouve falar
em bolha imobiliária em Portugal. A
razão é simples: "Nunca existiu." Tal
como a Alemanha, defendeu o espa-
nhol, Portugal foi o único país europeu
onde os preços não subiram até 2014-
Mas com a explosão do turismo e a en-
trada maciça do investimento estran-
geiro em Lisboa, Bernardos deixa um
aviso: cuidado com a mancha de óleo.

Confuso? Este é um dos princípios
económicos da dinâmica imobiliária

das cidades. A partir do momento em
que há um forte investimento num
grande centro urbano, o expectável
é que as cidades medianas sejam o

próximo destino desse capital. Ou
seja, mais casas para a classe média
baixa, "na periferia da periferia", a
preços mais acessíveis. "Em Portugal,
a taxa de esforço está perto dos 23%
(na capital chega aos 86% e a taxa de
referência é 30%). Quais os mercados

que vão subir? Lisboa não será, vejo a
cidade como um mercado perigoso,
que será afetado por uma crise imo-
biliária daqui a dois anos", afirmou ao

Expresso.
Argumentando que a capital por-

tuguesa tem um rendimento per ca-
pita inferior a Barcelona e Madrid,
Bernardos sublinha que a cidade se



tornou inacessível aos portugueses.
"Está muito dependente do investi-
mento estrangeiro", disse, temendo
a fuga desse investimento. "Na minha

opinião, o único fator que pode salvar
Lisboa de uma crise imobiliária nos

próximos anos é se houver uma crise
Wall Street, onde eu acho que existe
uma bolha especulativa brutal. Nesse

caso, os investidores vão manter-se
por cá porque acreditam que outra op-
ção é impossível. Caso contrário, vejo
uma crise em Lisboa. Não ao ponto de
baixar os preços em 15% ou 10%, mas
na ordem dos 4% ou 5%."

De acordo com uma análise do

grupo de investigação Morfologia e

Dinâmicas do Território do Centro
de Estudos de Arquitetura e Urba-
nismo da Faculdade de Arquitetura
da Universidade do Porto, citada pelo
"Público", em Lisboa o valor médio do
arrendamento é de €916 por mês. Em
Barcelona o preço ronda em média os

€1170, e em Berlim chega aos €1491-
O que distingue a capital portuguesa
é a taxa de esforço que exige aos por-
tugueses, cujo rendimento mediano
líquido de uma família ronda os €1563
(em Barcelona esse valor chega aos

€2614, e em Berlim aos €3727). Com
as atuais taxas de juro, é mais reco-
mendável comprar do que arrendar.
"O mercado com mais potencial não é

a venda de casas caras a estrangeiros.
É vender casas baratas a portugueses,
como aconteceu em muitos países:
reduzindo o número de metros qua-
drados dos imóveis."

"Turismo que destrói"

Apesar da dinâmica implementada
em cidades como Lisboa e Porto, o
ex-ministro da Economia e professor
no Instituto Superior de Economia e
Gestão da Universidade Técnica de
Lisboa (ISEG-UTL), Augusto Mateus,
diz que "o imobiliário não tem tido es-
tabilidade". "Houve uma comparação
com outras capitais europeias, demos

um salto qualitativo — que é diferente
de uma mera evolução de preços — , e

passamos a refletir referências inter-

nacionais. Uma coisa e o turismo aju-
dar a melhorar a cidade, com recursos
utilizados de forma adequada; outra,
muito diferente, é desenvolver uma
pressão turística que destrói. Se aca-
barmos com as residências e o modo
de vida, isso acabará por destruir a
própria atratividade do turismo", dis-
se ao Expresso.

Para o economista são necessárias
melhores políticas para equilibrar "a
vida das pessoas com o turismo" e

evitar a "partilha desigual da cidade".
"Isto não se faz por zonas, mas glo-
balmente, tornando possível a convi-
vência dos habitantes com a cidade
turística. Não são precisos tantos in-
centivos fiscais para fazer bons proje-
tos de reabilitação urbana. Não é uma
questão de preço, basta olhar para um
território. E não inventar uma pseudo-
-hotelaria disfarçada de Alojamento
Local. No caso de Lisboa, o maior ope-
rador tem cerca de 500 alojamentos,
isto tem pouco que ver com reabilita-
ção, é hotelaria disfarçada."

Sobre o assunto, Gonzalo Bernardos
— que esteve na semana passada em
Lisboa para participar na convenção
da Century 21 — recorda que o investi-
mento que chegou à Europa vindo dos

EUA atingiu as "últimas fronteiras" da
Península Ibérica em 2014. E volta à
sua "teoria dei aceite" para antecipar
grandes mudanças no mercado imo-
biliário português. "Quando Portugal
passar de moda, vamos ver que os
investidores das grandes cidades vão

passar a procurar outras. A chave de
mercado não é a grande cidade, nem
os estrangeiros nem os ricos. O mer-
cado vai deslocar-se." Para o espanhol,
o país tem um "traço distintivo": é dos

poucos países da Europa onde se pode
encontrar casa no centro histórico de
uma cidade "a um preço muitíssimo
baixo. E isso são zonas historicamente
procuradas por investidores".

Contactado pelo Expresso, o econo-
mista e professor universitário João
Duque começa com uma pergunta:

O MERCADO
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"Quando chega a nova oferta?" Conti-
nuando, diz que teme "uma pancada"
no sector imobiliário, e deixa críticas
à gestão de Fernando Medina. "Ainda
há muito terreno para reconstrução.
Quem é que vive em Lisboa? Vamos
às Avenidas Novas e os prédios estão

vazios. Podia viver mais gente na ci-
dade, mas era preciso alterar a lógica.
A Câmara de Lisboa tem imenso pa-
trimónio que não vende nem põe no
mercado." Partilhando o receio de uma
crise em Lisboa, João Duque acredita

que a solução poderá passar pelo mer-
cado hoteleiro. Com 100 novos hotéis
licenciados — há perto de duas cente-
nas de projetos pensados até 2023 —

"se os preços baixarem poderá haver
um alívio da pressão". Em simultâneo,
o economista sugere baixar a oferta do

Alojamento Local, passando ao mo-
delo de alojamento de longa duração.
"Pode surgir do crescimento estrutu-
rado dos hotéis a preços consentâneos
com o nosso país. E provável que a
oferta de 100 novas unidades dinamize
bastante o mercado."
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