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O setor tem de "começar a pensar
um novo paradigma e no ciclo do in-
vestimento e da promoção imobiliá-
ria", diz Manuel Pinheiro, professor
do IST e responsável pelo sistema Li-
derA. O responsável falava durante
o Congresso LiderA'l9, que teve lugar
na semana passada no Instituto Su-

perior Técnico, em Lisboa, centrado
na importância da sustentabilidade
na construção do edificado. "Neste

congresso tivemos 30 oradores que
abordaram os desafios e oportu-
nidades que hoje em dia temos na
construção sustentável, os casos de
estudo e refletindo sobre a cadeia
de valor do mercado, apresentando
também o sistema de certificação
LiderA", explica o responsável, siste-
ma que "pode ser um contributo pa-
ra ter uma visão cada vez mais inte-
grada e para procurar a sustentabi-

lidade, que queremos que vá sendo
adotada por todos".

Manuel Pinheiro acredita que há
uma enorme oportunidade para o

setor da construção sustentável nu-
ma altura em que, dos 5,9 milhões
de alojamentos clássicos existen-
tes em Portugal, apenas 70 mil são
classe A+. "Se assumirmos o míni-
mo de B- atualmente exigido para
a construção nova, então temos 5,1
milhões de alojamentos que não
têm as condições mínimas de con-
forto energético. E, segundo lim re-
latório recente da União Europeia,

20,4% das pessoas não tem dinhei-
ro para aquecer a sua habitação".

O mercado vai ter de acompanhar
a tecnologia, por isso o responsável
acredita que "temos de começar a
pensar um novo paradigma e no ci-
clo de investimento e da promoção
imobiliária. Este tipo de produto (que
não cumpre os mínimos de confor-
to e desempenho energético) vai co-

meçar a estar depreciado, particu-
larmente com as metas 'Near Zero'".

Ricardo Guimarães, diretor da
Confidencial Imobiliário, concorda

que "há uma oportunidade de con-
seguir um maior esforço de recon-
versão e melhoria dos edifícios em
termos energéticos através do mer-
cado", que está pujante. "Há um de-
safio de um ciclo de promoção que
está a acontecer, não só centrado
nas grandes cidades".

Num debate moderado por An-
tónio Gil Machado, diretor da VI,
Hugo Santos Ferreira, vice-presi-
dente executivo da APPH, destacou

que, numa atura em que "Portugal é

um destino de investimento", o au-
mento da competitividade dos paí-
ses "depende do aumento da com-
petitividade das suas cidades. As ci-
dades do futuro têm de passar por
uma estratégia global, passando
sempre pela qualidade de vida das

pessoas. Por isso, é o momento de
assumir o desafio das cidades in-
teligentes, por via da reabilitação e

da construção nova. Está em cau-
sa a boa gestão do espaço urbano,
dos recursos e a sustentabilidade".

Considera, para isso, fundamen-
tal uma descida do IVA para 6% no
caso da construção nova, "se quiser-
mos criar um modelo de incentivo
real ao investimento", ou aumentar
a aplicabilidade dos fundos públicos
disponíveis para este setor da ener-
gia, como "tornar o programa Casa
Eficiente interessante".
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