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DOSSIÊ//O IMOBILIÁRIO E O COVID-ig 

PROFISSIONAIS 
PORTUGUESES CONFIAM 
NA SOLIDEZ DO SETOR 
PARA «DAR A VOLTA» À CRISE 
Ainda que a incerteza domine no atual clima de alerta 
sanitário em que nos encontramos, entre os profissionais do 
setor há uma confiança generalizada na solidez do mercado 
imobiliário português, e na sua capacidade para dar a volta à 
crise que deverá grassar a economia nos próximos meses. 

«Naturalmente esperançosos num retorno rápido 

á vida ativa», os profissionais que nestas últi-

mas duas semanas têm partilhado com a VI as 

suas inquietações quanto ao previsível impacto 

do Covid-ig no mercado imobiliário. não têm 

dúvidas que este será grande a curto prazo. 

Contudo. e como atestam os testemunhos 

elencados neste Fórum. domina a confiança 

que logo que a fase de quarentena terminar. 

«o mercado e os seus players estarão de novo 

prontos para negociar os seus imóveis». 

Apesar do «inevitável abrandamento» do mer-

cado nesta Primavera. opiniões convergem 

em que os efeitos desta «travagem artificial e 

temporária da procura» serão «mais intensos 

nos próximos dois a três meses, embora com 

repercussões até ao final do ano». Mais do 

que esperança, o sentimento é de confiança 

que «a viragem desta crise será mais rápida 

que a de 2008». 

FORUM 1 CONSULTA AO SETOR 
(inquérito realizado entre 
15 e 30 de março de 2020): 

"Como antecipa o impacto 
do COVID-19 110 mercado 
imobiliário português, 
a curto e médio prazo?" 
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DOSSIÉ//O IMOBILIÁRIO E O COVID-19 

Manuel Reis 
Campos 

AICCOPN 
Presidente 

Estamos perante uma situação sem precedentes. cujo im-

pacto é, neste momento, muito significativo e ainda persiste 

um elevado grau de incerteza sobre a evolução da situação 

epidemiológica, pelo que. ainda não è possível aferir todos 

os seus efeitos mas, claramente, é necessário distinguir 

o que são as consequências expectáveis no curto prazo. 

daquelas que se verificarão a médio e longo prazo. 

Desta forma, ao nível do impacto imediato. as disrupções 

são muito significativas porque. desde logo, o cumprimen-

to das regras de distanciamento social e as limitações à 

circulação são. como é evidente, um grande constran-

gimento para o mercado imobiliário. Por outro lado, as 

decisões de investimento são afetadas peto contexto de 

incerteza e objeto de adiamento. Neste momento, ao 

nivel das transações imobiliárias, a travagem é abrupta 

e. em domínios como a reabilitação urbana, ainda que 

muitas obras continuem a ser executadas. também há 

um abrandamento generalizado. E. é precisamente por  

isso, que temos defendido a adoção de medidas extraor-

dinárias e imediatas que permitam salvaguardar o tecido 

empresarial neste momento mais crítico. 

Quanto aos impactos a médio e longo prazo. sabemos 

que esta é uma crise que deixará sempre a sua marca 

num mercado que registava uma evolução muito positiva. 

mas também podemos afirmar que. estabilizado o surto 

pandémico, o setor regressará gradualmente à sua norma-

lidade e continuará a ter condições para ser um dos mais 

relevantes motores da retoma económica. Não há motivos 

para que a solidez e a qualidade do imobiliário nacional e. 

consequentemente, o nosso posicionamento competitivo á 

escala internacional. não possam ser recuperados e o nosso 

País não volte ao radar dos investidores. Para isso temos. 

no imediato, que apoiar as empresas e o emprego e. logo 

de seguida, assegurar a confiança e a competitividade do 

ambiente de investimento, não deitando a perder tudo o 

que foi possível conquistar até agora. 

O principal impacto será a quebra da procura, que resultará 

numa natural quebra de preços. 

Neste momento. de acordo com um inquérito feito pela 

APEMIP às empresas de mediação imobiliária, 97,4% 

afirmaram ter registado quebras da procura no último 

mês, 78,1% afirmaram que os seus clientes desistiram 

dos negócios que tinham em curso e 20,5% destes che-

garam mesmo a desistir da compra após a celebração 

do Contrato de Promessa de Compra e Venda (CPCV). 

Não sabemos por quanto tempo viveremos esta realidade 

do isolamento. e estes números são a prova de que a ati-

vidade está praticamente parada. Por mais criativas que as 

empresas possam tentar ser, aderindo a novas plataformas 

tecnológicas para fazer visitas virtuais, este é um negócio que 

só se realiza com pessoas e com visitas. Ninguém compra  

uma casa vendo só as suas fotografias e videos na internet. 

O setor está praticamente parado e não há teletrabalho ou 

take away que nos ajude a resistir. 

Nenhum setor estava preparado para uma situação des-

tas, mas sem sombra de dúvidas que serão as PME's. e 

sobretudo as que vivem do atendimento ao público, que 

mais vão sofrer. 

Neste momento. enquanto associação representativa do 

setor estamos, através da Confederação do Comércio e Ser-

viços de Portugal da qual a APEMIP faz parte, a fazer chegar 

ao Governo as nossas recomendações e solicitações para 

que o impacto nas imobiliárias seja minorado ao máximo. 

Saiba mais nas Conversas Diárias I ASSISTIR 

Luís Lima 

APEMIP 
Presidente 
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e 

Hugo Santos 
Ferreira 

IN, 

Vice-Presidente 
Executivo 

O QUE JÁ ESTÁ A 
ACONTECER NO 
SETOR IMOBILIÁRIO? 
No rescaldo do primeiro mês apos a confirmação do 

primeiro caso de infeção com Covid-1g em território 

português e praticamente quatro semanas após ter 

sido decretado o Estado de Emergência Nacional, pela 

primeira vez em mais de 45 anos, eis os efeitos mais 

imediatos e evidentes da pandemia na esfera do imo-

bilia rio português 

• Diminuição do ritmo de execução das obras em 

curso. devido a redução do numero de efetivos 

e ás dificuldades de aquisição e receção de ma-

teriais e equipamentos: 

• Travagem abrupta (e artificial) da procura - em 

especial no caso da habitação' 

• Parsoem dy:, visitas aos ativos 

• Re,..ruk,ã,.> dO ritmo de vendas e arrendamentos. 

• Adiamento do investimento em novos projetos; 

EM SUMA: HA UMA QUEBRA DE PRODUTIVIDADE 

EM TODA A CADEIA DO SETOR! 

11111111 

DOSSIÊ//O IMOBILIÁRIO E O COVID-ig 

Imobiliário, o setor que nos pode vir a salvar, 

mais uma vez... 

No médio-longo prazo e acima de tudo na "Era Pás-

-Covid ig", acredito que o mercado imobiliário nacional 

pode vir a ser dos primeiros setores capazes de se 

superar, ressurgir das cinzas e reerguer-se novamente, 

trazendo depois a reboque todos os demais. Aliás 

como aconteceu num passado recente. com a recu-

peração da crise financeira que nos abalou fortemente 

até 2013 e onde o setor imobiliário, logo em 2014, foi 

dos primeiros a retomar, seguido do turismo e depois 

então de todos os outros setores da economia, até à 

recuperação do Pais como um todo. 

Portanto e sendo certo porém que a melhor e mais 

honesta resposta a estas questões, neste momento 

de grande dúvida quanto á própria evolução do virus. 

seja a de alguma incerteza quanto ao futuro do nosso 

mercado e da economia mundial. a verdade é que, 

caso as previsões de recuperação desta pandemia se 

mantenham. não se prevê (à exceção da quebra do 

turismo) que os restantes "fundamentals"do mercado 

imobiliário nacional sofram uma mudança radical, 

uma quebra abrupta ou mesmo desapareçam. sendo 

por isso que acreditamos que, no médio-longo prazo, 

o mercado imobiliário continue a ser atrativo. Esta 

tem sido aliás a mensagem que nos têm passados 

os investidores pan-europeus e internacionais. 

Contudo, no curto prazo, o efeito negativo que o 

Covid-ig vai ter no mercado imobiliário será uma dura 

realidade, que o Governo tudo deve fazer para ajudar 

e mitigar. em prol da manutenção de um setor que 

pode vir a contribuir naquilo que a todos já preocupa 

em Portugal, na Europa e no mundo. que é a recu-

peração económica pós-Covid-ig. Mas, para isso é 

preciso não deixar este setor à sua sorte, deixando 

algumas empresas menos bem preparadas ou de 

menor dimensão morrer (em virtude de uma quebra 

contextual, que causará um forte estrangulamento 

nas suas tesourarias), abandonadas por um Estado 

que as parece ter esquecido, uma vez que não há 

uma medida de combate criada a pensar nelas e 

mesmo as de aplicação geral não se lhes aplicam 

na sua larga maioria, por inadequação. 

a 
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Pedro Coelho 

SOUARE ASSET 
MANAGEMENT 
Administrador 

DOSSIÊ//O IMOBILIÁRIO E O COVID-19 

Neste momento vivemos ainda num período de grande 

incerteza. Incerteza porque não dominamos o que se está 

a passar nem sabemos quanto tempo vai durar e também 

quando e como vai ser o "após: 

No entanto dentro de algumas incertezas todos antevemos uma 

recessão (não sabemos quão profunda e por quanto tempo). 

O mercado imobiliário português no curto prazo estará 

estagnado porque não haverá negócios (não há visitas, 

não há notários etc). 

arrendamento de longa duração, e nesta medida haverá 

uma descida de preços pelo significativo aumento da oferta. 

No segmento empresas teremos uma quebra nos pre-

ços de hotéis. e comércio de rua em zonas de grande 

afluência de turistas. 

As boas noticias são que muito provavelmente os juros 

irão continuar baixos e de certeza por muito mais tempo, 

logo antevemos no médio longo prazo uma recuperação 

relativamente rápida. 

Depois, quando a vida regressar lentamente à normalidade 

antevemos uma quebra naquilo que foram os setores que 

anteciparam a retoma. ou seja, o que é ligado à ativida-

de turística. No segmento de particulares haverá muitos 

proprietários de alojamentos locais que regressarão ao  

Setores beneficiados serão a logística e o e-commerce. 

Portugal será beneficiado pelo aumento do teletrabalho, 

havendo mais estrangeiros a quererem vir morar para cá. 

Saiba mais nas Conversas Diárias I ASSISTIR 

Embora por enquanto seja precoce avaliar o impacto da 

epidemia corona no setor, sem dúvida que será grande. 

Começará desde logo no ritmo de andamento das obras 

e no tempo de aprovação de projetos. 

No investimento. o número de transações será muito menor 

e é possível que vão mesmo parar durante algum tempo. 

Muitos investidores e compradores vão adiar decisões, 

até porque a maioria não se pode deslocar para visitar os 

imóveis e estes não são geralmente comprados sem uma 

visita prévia. Mas, esperamos que este impacto negativo seja 

passageiro, pois continua a haver muita vontade e dinheiro 

para investir em imobiliário, bem como pressão da procura 

sobre a oferta. Claro que tudo isto pode mudar durante 

dois ou três meses, e ninguém sabe o que vai acontecer 

a seguir ao certo. 

Na gestão da nossa carteira. os diferentes segmentos 

devem ser abordados um a um. No caso dos hotéis, um 

dos mais afetados no curto prazo. estamos a pensar no 

que fazer no dia-a-dia. No retalho. há a necessidade de 

fechar e tudo o que isso acarreta. Nos escritórios, não 

prevemos grandes complicações. Mas estes são todos  

cenários que têm de ser analisados continuamente, e que 

podem mudar rapidamente. 

Teremos de saber quanto tempo isto dura para percebermos 

como vamos recuperar. Quando a pandemia estiver con-

trolada. as pessoas vão continuar receosas de se deslocar 

durante algum tempo. 

A pressão no mercado imobiliário vai regressar quando 

as pessoas se puderem deslocar com confiança. As pes-

soas vão voltar a comprar ações mais rapidamente do que 

imóveis. porque não têm de se deslocar. Mas o imobiliário 

continuará a ser um refúgio em relação a outros produtos 

financeiros. mas não forçosamente por causa desta crise. 

Até lá, as pessoas vão habituar-se a trabalhar à distância, já 

faziamos isso, e não deixámos de ir ao escritório. Acho que 

vamos voltar de forma quase igual. 

Esperamos que esta situação passe depressa. Temos de 

continuar a trabalhar e não podemos parar o país. Temos 

de ter muito bom senso nas medidas a tomar. 

Saiba mais nas Conversas Diárias I ASSISTIR 

Pedro Seabra 

EXPLORER 
INVESTMENTS 

Partner 
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DOSSIÊ//O IMOBILIÁRIO E O COVID-ig 

E A SEGUIR, 
O QUE ESPERAR? 
Nesta situação sem precedentes. é ainda impossível prever e 

avaliar com precisão o impacto da pandemia no mercado imo-

biliário. Sabemos. contudo, que esta crise tera implicações em 

todos os setores imobiliários. mas que uns serão mais fortemente 

afetados do que outros. 

• HOTELARIA - com a paragem forçada da atividade espera-se 

urna quebra abrupta nos resultados da hotelaria Atem disso 

o prolongar das medidas de contenção e a dificuldade em 

controlar a pandemia a nivel global irá afetar negativamente o 

turismo no médio-prazo. fazendo com que desta vez este não 

seja um dos motores da recuperação do mercado imobiliário. 

como na ultima crise: mas sim um dos setores mais afetados 

peta crise e um dos ultimos a recuperar: 

• ALOJAMENTO LOCAL -  com a paragem forçada da atividade 

muitos proprietários de Alojamento Local (AL) viram-se privados 

de rendimento de um momento para o outro. Prevendo-se 

que o turismo sobretudo internacional demore a recuperar 

aumentará a pressão sobre os propnetanos (sobretudo, aqueles 

com problemas de liquidez) a reencaminhar as suas unidades 

para o mercado de arrendamento habitacional 

RETALHO - face a necessidade e o dever de confinamento 

entre o primeiro pacote de medidas anunciadas pelo Governo 

constou a limitação de acesso ao interior de estabelecimentos 

de restauração (que só podem trabalhar em registo de take-

-way) e o encerramento obrigatorio dos centros comerciais, 

bem como da maioria dos estabelecimentos não dedicados a 

comercio de bens essenciais. Privados da sua atividade, os co-

merciantes e operadores estão também privados de rendimento 

e. consequentemente aumentarão os casos de incumprimento 

das rendas. Por outro lado perante a iminéncia de uma nova 

crise económica e, consequentemente, de uma quebra acen-

tuada no consumo e no turismo. muitos operadores optarão  

por suspender ou adiar planos de expansão. Especialmente no 

caso dos centros comerciais e outros esquemas de retalho de 

grande dimensão, a quebra nos resultados operativos ira ter 

um impacto negativo na sua valorização, colocando desafios 

acrescidos aos seus proprietários: 

• HABITAÇÃO -  além das medidas de isolamento em vigor, que 

impedem as visitas aos moveis, prevendo-se a quebra da 

economia nos proximos tempos, e sem ser fácil prever como 

será abertura da banca a concessão de crédito no curto-prazo. 

muitas familias colocarão em stand-by ou adiarão a decisão 

de comprar casa. Espera-se. assim uma desaceleração do 

ritmo das vendas e. também alguma correção em baixa dos 

preços - que será mais acentuada nos usados. Paralelamente. 

poderemos assistir a um maior dinamismo no mercado de 

arrendamento, que poderá ver a sua oferta algo reforçada pela 

sarda de casas da exploração em Alojamento Local, mas no 

qual haverá também espaço para revisão de preços: 

ESCRITORIOS - com o ,boorn» forçado do teletrabalho em 

simultáneo com o clima de incerteza economica. muitas em-

presas antes em expansão poderão rever em baixa, as suas 

necessidades de espaço: ou mesmo adiar a decisão de mudar 

de instalações. No entanto o mercado assenta em fundamen-

tais fortes e. sobretudo, tem como ponto de partida um cenano 

de escassez de oferta. peto que se espera que possa ser um 

dos mais resilientes a esta crise. Poderemos assistir, contudo 

a uma re-calendarização do arranque de alguns dos novos 

projetos em pipeline para o proximo 
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O IMOBILIÁRIO E O COVID-ig//DOSSIÉ 

José Cardoso 
Botelho 

VANGUARD 
PROPERTIES 
Managing Director 

O impacto imediato e de curto-prazo será 

substancial, divergindo em função do seg-

mento de mercado. No mercado residencial, 

da promoção, irão ocorrer alguns cancelamen-

tos de reservas contratadas, menor procura e 

atraso na celebração de contratos. Em termos 

de tesouraria ou realização de mais-valias. o 

impacto será reduzido, visto que, a maioria 

dos promotores não recorrem aos sinais para 

financiar os projetos e o lucro apenas é apu-

rado na fase de celebração das escrituras. No 

segmento dos escritórios e retalho, haverá 

com certeza. elevado número de inquilinos 

a pedir apoio aos senhorios, nomeadamente 

redução parcial ou total da renda ou pagamen-

to diferido. Haverá uma menor rentabilidade, 

a curto-prazo. mas sem impacto significativo 

no valor dos ativos. Acreditamos que. Portu-

gal, continuará a ser atrativo para quem nos 

deseja visitar, investir e viver. Até ao momento, 

demonstrámos ser um País sereno, com um 

governo ponderado e esperamos todos. um 

sistema de saúde não inferior aos nossos par-

ceiros. Um aspeto importante. As consequên-

cias desta crise, não se resolvem. apenas com 

injeção de capital através da emissão de divi-

da. Resolve-se, também, pela ética que deve 

imperar nos negócios, não tentando vingar á 

custa da desgraça alheia. e pagando o que é 

devido, a tempo. É particularmente relevante 

para Portugal, criar as condições para a retoma 

do turismo e do imobiliário. captando mais 

investimento e atraindo estrangeiros interes-

sados em Portugal para aqui residir, trabalhar 

ou simplesmente disfrutar de uma confortável 

reforma. Deve. pois. o Governo. repensar as 

medidas anunciadas sobre os GV. Afinal de 

contas, o setor da construção. promoção e 

turismo, representa mais de 30% do PIB. 

Vivemos uma situação completamente nova 

e, neste momento, há um grande desconheci-

mento sobre o que irá acontecer nos próximos 

tempos. Há uma diferença face à crise anterior. 

que é o facto de não existir uma razão sistémica, 

e sim um fenómeno identificado. O impacto que 

terá na economia depende da sua duração. 

O mais importante agora é preservar a riqueza 

das empresas e os postos de trabalho. para 

que. quando for o momento certo, a retoma 

possa ser o mais eficiente possivel. O Governo 

já está a reagir, e acho que nunca reagiu de uma 

forma tão rápida e tão concertada. 

Na Avenue, o nosso investimento continua. Uma 

das caraterísticas do negócio imobiliário. é que 

não vendemos todos os dias. temos um ciclo 

mais longo. de dois a cinco anos, e, como tal, e, 

como tal, não existe uma necessidade de caixa 

diária. Teremos. sim. um ritmo mais lento de 

desenvolvimento, nomeadamente na comercia-

lização dos projetos. Para já, ainda é cedo para 

uma opinião fundamentada sobre o impacto que 

esta crise pandémica terá ao nivel dos preços. 

O que é certo é que se mantém os bons pres-

supostos do imobiliário. com os quais "entra-

mos" nesta crise e que, no caso dos escritórios 

e da habitação não temos de todo o problema 

de sobre oferta com que iniciamos a crise 

anterior, pelo contrário. 

Em termos de perspetivas de negócio. teremos 

de nos deparar com uma suspensão indefinida 

da atividade cuja duração, conforme os mais 

otimistas ou pessimistas. poderá ir de três a 

nove meses. Até lá, temos de estar preparados 

para dinamizar este mercado e incentivar o 

consumo quando for a hora. 

Saiba mais nas Conversas Diárias 1 
ASSISTIR  

Aniceto Viegas 

AVENUE 
General Manager 
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DOSSIÊ//O IMOBILIÁRIO E O COVID-ig 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Covid-lg já 

se traduziu numa pandemia e a sua agilidade em se es-

palhar está a afetar de forma dramática a saúde publica e 

o equilíbrio económico e financeiro dos países. É por isso 

que urge a necessidade de lutar contra a sua capacidade 

de extermínio, em união e cooperação mundial. O trabalho 

vai ser árduo, a luta desleal. mas a humanidade prevalecerá. 

O recente vídeo do Turismo de Portugal diz que estamos em 

`modo de pausa' e que 'a vida segue dentro de momentos". 

Queremos encurralar o "inimigo" e fazê-lo sucumbir com 

a falta de elos de propagação e, a partir daí reiniciar mais 

fortes para continuar a lutar por vidas, porque só os huma-

nos podem fazer renascer estratégias e formas de atuar 

ao nível de todos os setores da economia e da sociedade. 

É pedido um "Desligar" para se seguir em frente. Devemos 

todos fazê-lo com rigor e consciência. 

Antevê-se a mudança do nosso mundo. da nossa forma ̀ old 

fashioned' de pensar e de fazer. e proceder ás retificações 

necessárias para se seguir em frente, mais fortes para reo-

rientar a nossa estratégia de atuação em prol de negócios 

com maior valor para as famílias e empresas. para a saúde 

e educação. para as finanças e economia. 

Quanto ao negócio imobiliário, peta sua definição. trata de 

imóveis que não vão a lado algum e. como tal. quando se 

sair desta 'crise acreditamos que o mercado e os seus 

players estarão de novo prontos para os negociar. Alguns. 

os menos estruturados e os "curiosos' podem sofrer. mas 

há uma classe de promotores e investidores que aparece-

ram no após crise 2008 diferentes dos anteriores. São mais 

profissionais, mais organizados e mais duradouros. mesmo 

os alavancados em liquidez de fundos internacionais. Já diz 

oditado (e aqui adaptado) "vão-se alguns anéis. mas ficam. 

por certo, muitos e bons dedos: 

A economia portuguesa está numa fase complicada, mas 

otecido empresarial atual também é diferente e já mostrou 

recentemente, que, suportado por muitas PM E's, não conse-

gue parar por muito tempo e vai ter que reagir rapidamente 

com a ajuda dos bancos. Estes últimos, mais preparados e 

salvaguardados que anteriormente, com uma menor ex-

posição a ativos não rentáveis, capital reforçado. exposição 

a níveis adequados aos novos negócios que têm vindo a 

fazer e rácio crédito/depósitos muito favorável face a 2008. 

Numa ótica crediticia, e no contexto do imobiliário, os bancos 

têm vindo já a analisar os vários pedidos e os vários projetos 

de construção de uma forma diferente da que faziam antes 

de 2010. Há maior participação de capital próprio dos inves-

tidores, mais parcerias. melhor conhecimento dos locais. 

dos Planos Diretores Municipais e dos projetos viáveis. o 

que fará com que, se os valores de mercado baixarem e 

houver maior dificuldade em reembolsar. a banca estará mais 

protegida face ao observado na crise económica passada. 

A maior ameaça nesta área pode advir dos particulares 

estrangeiros. e até nacionais de gama alta. que compra-

vam através de planta e com sinal e que podem deixar 

de agir deste modo e fazer retrair os negócios. Esta será 

efetivamente uma ameaça se os mercados económico e 

imobiliário demorarem a recuperar. 

O teletrabalho pode ajudar a minimizar os impactos negativos 

e ganhar produtividade, no entanto tem limitações. No domínio 

do imobiliário. as reuniões com investidores e compradores 

podem ser feitas online. o pedido e troca de documentação 

também são exequiveis, mas quem quer investir não pres-

cinde da visita ao ativo que quer comprar, mesmo que as 

visitas virtuais possam diminuir um pouco esses impactos. Por 

outro lado, na fase da escritura e conclusão dos negócios, a 

assinatura digital não está ainda salvaguardada para um uso 

alargado e vai haver atrasos nas mesmas durante este periodo. 

Admitimos que, no curto prazo. por quebra de alguma pro-

cura haverá um ajuste de preços no imobiliário, mas haverá 

também novos empreendimentos a chegar ao mercado. 

Como a história nos diz, crises também geram novas opor-

tunidades e. quem tiver liquidez irá retomar mais depressa a 

sua atividade, fazer bons negócios e crescer no futuro. Não 

antevemos que os preços voltem a valores de 2013/2014. 

No médio prazo, o facto de se antever a manutenção das 

taxas de juro baixas. como forma de criar condições para 

ajudar a economia e a sua retoma. o imobiliário irá continuara 

ser apelativo na ótica do investimento, mesmo que de forma 

mais cautelosa. E com a crise controlada ou mesmo extinta. 

estaremos a chegar a 'um novo normal". dinámico ao nivel de 

investidores. de fundos e promotores, e positivo ao nivel de 

particulares, se o desemprego (mesmo que aumente algo) 

não for tema fraturante da nossa sociedade, o que dependerá 

do tempo que o tema vírus possa demorar a estar controlado, 

=ir — 
José Araújo 

MILLENNIUM BCP 
Diretor na Direção 
de Crédito 
Especializado e 
Imobiliário 
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il 

Paulo Loureiro 

BONDSTONE 
CEO 

DOSSIÊ//O IMOBILIÁRIO E O COVID-ig 

Esta a era a crise que todos dispensávamos. Depois de anos 

de crescimento sustentado, o setor enfrenta agora uma 

travagem brusca. por motivos inesperados. 

A curto prazo, o abrandamento das vendas vai ser uma rea-

lidade. A incerteza em que nos encontramos mergulhados 

é adversa ao funcionamento fluente do mercado.  

senvolvimento imobiliário em meio urbano - terrenos e 

imóveis para reabilitação. Na verdade, foi neste segmento 

do mercado em que mais se especulou nos últimos anos - o 

que não pode ser generalizado -. inflacionando preços de 

saida e tornando alguns destes produtos inviáveis. Os seus 

proprietários ficarão agora com os mesmos "nas mãos". se 

não pretenderem vender a desconto. 

Pedro Vicente 

ADMINISTRADOR 
Habitat Invest 

A situação definirá. seguramente. uma queda acentuada, a mé-

dio prazo, dos preços de produtos usados que, recentemente, 

já enfrentavam uma indispensável suavização. Neste campo, 

diria que serão. em muitos casos. reduzidos ao seu efetivo valor. 

Ventos contrários deverá sofrer. igualmente, a mediação, 

entrando-se num processo natural de seleção, que deter-

minará o desaparecimento de marcas menos alavancadas. 

Quanto aos produtos novos. resistirão melhor. pela carência 

de oferta ainda registada e peta forte dinâmica do setor que. 

apesar de abrandar. se manterá. 

Quebra acentuada deverão registar os produtos para de-

  

No geral, a promoção imobiliária deverá resistir bastante me-

lhor a esta crise - se compararmos com a crise do subprime 

de 2008-2011, atendendo à acentuada profissionalização do 

setor e á melhor alavancagem das empresas. que permitirá 

uma recuperação mais auspiciosa. 

A paralisação de toda a economia foi sem dúvida um 'balde 

de água fria" para o mercado imobiliário, que atravessava 

uma fase de grande dinamismo e será forçado a travar a 

fundo nos próximos meses. Um popular conselho no meio 

financeiro aplica-se ao momento que vivemos: "don't try to 

catch a falling hnife: Não sendo possível prever com rigor 

a procura futura nos vários segmentos nem a evolução das 

rendas, preços de saida e custos das operações. a que se 

adiciona a incerteza sobre a disponibilidade dos bancos 

e dos investidores internacionais para financiarem novas 

operações. estamos certos que muitas transações serão 

canceladas e que o lançamento de novos empreendimentos 

será adiado. Quanto aos projetos em curso. acreditamos que 

as transações mais recentes de "value-add" de escritórios 

(algumas delas fechadas com prémios de risco muito re-

duzidos) e os empreendimentos residenciais lançados nos 

últimos meses deverão ser os mais afetados. 

O efeito negativo desta crise durará até que o mercado se 

volte a reequilibrar e seja possível perceber o seu real impac-

to nos clientes e nos investidores. É habitual dizer-se que os 

mercados "utilizam as escadas para subir e o elevador para 

descer", pelo que a recuperação nunca será tão rápida como a 

queda. No entanto. estamos certos de que surgirão excelentes 

oportunidades de investimento a médio-prazo em diferentes 

segmentos. que poderão recompensar as empresas melhor 

preparadas, com capacidade de investimento e disponibilidade 

de adaptação a um novo contexto. Adicionalmente, acredi-

tamos que os "fundamentais" de Portugal se manterão e que 

historicamente o mercado imobiliário é. em momentos de crise. 

uma 'reserva de valor" para os investidores. Tal como disseram 

duas mentes brilhantes. "no meio da dificuldade encontra-se a 

oportunidade" (Albert Einstein) e "no meio do caos há sempre 

uma oportunidade" (Sun Tzu). Esta crise terminará mais tarde 

ou mais cedo... Até lá. mantenhamo-nos saudáveis e otimistas! 
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IMF 

Alexandre 
Fernandes 

SONAE SIERRA 
Administrador 
responsável pela 
área de gestão de 
ativos 

A economia está fortemente condicionada de-

vido á necessidade de conter e mitigar a pan-

demia de Covid-lg. É prematuro avançar com 

avaliações exaustivas ou cenários detalhados, 

mas é já evidente o impacto na economia e, por 

conseguinte. no sector do imobiliário de retalho. 

Em todo o caso. nesta fase, a nossa principal 

prioridade tem sido garantir a segurança, pro-

teção e saúde de colaboradores. visitantes, 

lojistas e dos nossos ativos. 

Tal como noutros momentos de crise. na Sonae 

Sierra iremos avaliar, em colaboração com os 

nossos parceiros, investidores e lojistas, que 

medidas poderão ser tomadas de modo a per-

mitir mitigar as consequências deste período 

excecional e a criar condições para um retorno 

à normalidade tão breve quanto possíveL  

Vivemos um tempo muito difícil e que ninguém 

previu e, no caso do turismo, estando impedidos 

de obter receita. Muitos hotéis acabaram por 

encerrar portas e o transporte aéreo vive uma 

crise sem precedentes, o que nos leva a olhar 

para o futuro com muita preocupação. 

No quadro de prioridades a curto prazo e na 

restauração da confiança dos consumidores, 

o turismo pode vir a não ser identificado como 

área prioritária e, como tal. as empresas têm 

de estar muito preparadas. Aguardamos com 

muita expetativa as medidas que o Governo 

venha a anunciar num quadro de solidariedade 

europeia. nomeadamente as que têm a ver com 

a clarificação do tratamento dos colaboradores 

e relativamente ao layoff. Mais do que nunca, é 

fundamental que exista essa disponibilidade por 

parte do Governo para que possamos construir 

uma relação de confiança, não burocrática e 

que nos permita ter os recursos financeiros para 

fazer frente aos compromissos num momento 

em que estamos «amputados» e impossibilita-

dos de criar receita. 

Bernardo Trindade 

PORTO BAY 
HOTELS & 
RESORTS 

Administrador 

Mais à frente neste 
dossiê, conheça em 
detalhe o impacto 
previsto desta 
pandemia nos 
diferentes 
segmentos 
imobiliários, 
do corporativo à 
habitação e turismo. 

Tenho alguma dificuldade em fazer projeções 

nesta fase, mas sei que devemos, logo que 

possivel restaurar um ambiente aceitável para 

que os investidores olhem para Portugal com 

confiança. E, neste ponto. a credibilidade das 

instituições e o compromisso da sociedade civil 

são fundamentais pois. no final do dia. a par com 

a segurança e a saúde. é isto que interessa a 

quem investe a nivel global. 

Saiba mais nas Conversas Diárias 

ASSISTIR  
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Fernando Vasco 
Costa 

NEXITY 
Diretor-geral 

Ainda é muito cedo para percebermos os impactos a curto 

e mèdio prazo desta pandemia no mercado. até porque é 

ainda muito difícil saber qual a duração deste período de 

quarentena coletiva em que nos encontramos e qual a 

amplitude do impacto causado na economia. 

No entanto. é já consensual que este período irá sem dúvida 

alterar hábitos e acelerar transformações nos estilos devida 

das pessoas, na forma como habitam, trabalham. compram, 

viajam e convivem. o que decerto terá fortes impactos no 

imobiliário, principalmente no comercial. 

A provável baixa de preços de habitação que se anuncia. 

poderá não ser boa noticia, pois levará á falta de viabi-

lidade de novos projetos imobiliários que estavam a ser 

pensados para a classe média não permitindo assim a 

criação de mais oferta, para além de poder parar um 

importante motor da economia. 

Temos por isso o desafio de procurar aproveitar este mo-

mento, para que as nossas cidades se tornem mais densas. 

equilibradas, sustentáveis e inclusivas. procurando com isso 

também estimular a economia e o crescimento. 

Ainda teremos de perceber como realmente as pessoas 

irão reagir no fim deste período e também se o Covid-ig 

se manterá como ameaça e por quanto tempo. 

O que para já é certo é de que as taxas de juro se mante-

rão muito baixas durante (ainda) mais tempo. e de que os 

governos estão a fazer esforços para manter empregos e 

rendimentos das pessoas. 

É importante lembrar que esta crise apareceu quando es-

távamos também no decorrer de outra grave crise global, 

com a dificuldade de acesso á habitação para a grande 

maioria da população mundial. 

Seria por isso interessante que o programa de estímulos à 

economia a criar, em vez de se centrar em grandes infraes-

truturas de transportes, tivesse desta vez designio de criar 

planos de consolidação urbana das nossas cidades. com 

vista a melhorar a vida de todos, criando tambèm oportu-

nidades e crescimento para o desenvolvimento imobiliário. 

através da densificação de territórios não consolidados, ou 

mesmo pela criação de novos bairros. 

Vejo por isso. este tempo de incerteza como um tempo 

de oportunidade. um tempo em que todos nos podemos 

juntar num projeto para melhorar a vida nas nossas cidades. 

O mercado imobiliário português e em particular o setor 

do Turismo Residencial vive um sério desafio perante a 

pandemia Covid-ig. A previsão mais recente da Associação 

Portuguesa de Resorts, que representa 35 empreendimentos 

de norte a sul do país. aponta para uma queda de mais de 

50% na faturação - na ordem dos 330 milhões de euros até 

ao final do ano. Esta é uma previsão otimista. na medida em 

que pressupõe que o pico do surto será atingido em abril e 

as restrições ao tráfego aéreo sejam levantadas em junho. 

Não temos dúvidas de que o interesse dos nossos clientes 

- na sua esmagadora maioria estrangeiros e em particular 

a comunidade britânica - irá manter-se. No entanto. para 

assegurarmos essa recuperação a médio prazo. precisamos 

de rapidez e agilidade no presente. 

As linhas de crédito anunciadas pelo Governo são no nos-

so entender insuficientes, na medida em que pressupõem o 

endividamento de empresas que já enfrentam problemas de 

tesouraria e não sabem quando recuperarão as suas receitas. 

Em alternativa, a dilação de prazos de pagamento de impostos 

seria mais eficaz. Por outro lado, a dificuldade em fechar Con-

tratos de Promessa de Compra e Venda é já uma realidade. 

Para incentivar a manutenção do investimento por parte dos 

compradores, ainda mais crucial neste momento. seria desejável 

a isenção de pagamento de IMT e de IMI durante a recuperação. 

A Kronos Nomes tem seguido todas as recomendações das 

autoridades nos seus projetos imobiliários. Estamos empenha-

dos em contribuir, na medida das nossas possibilidades. para a 

competitividade deste setor e a recuperação económica do pais. 

Rui Meneses 
Ferreira 

KRONOS NOMES 
Sócio em Portugal 
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2° SEMESTRE 2020, 
COMEÇA A RECUPERAÇÃO? 

A maioria parece acreditar que se a pandemia for controlada 
até ao final do 1° semestre, o setor terá capacidade para 

iniciar a recuperação já no 2° semestre de 2020. 

No presente. o sentimento generalizado é de 

apreensão face a toda esta situação. Esta crise irá 

deixar marcas. que serão mais profundas no curto 

prazo mas que serão menos duradouras do que a 

crise financeira que enfrentámos na última década. 

Os processos de investimento continuam a decorrer, 

bem como a esmagadora maioria dos negócios de que 

já estavam numa fase mais avançada. O que acontece é 

que muitos investidores nos pedem mais tempo, pois do 

ponto de vista prático é mais dificil avançar com todos os 

processos em andamento, que demorarão mais tempo 

que o normal e. como tal não é fácil dizer quando vai ser 

o seu desfecho. visto que toda a situação ainda é bastante 

incerta. Mas há muita vontade de voltar ao normal. a liqui-

dez continua presente e muitos investidores continuam a 

pedir-nos para lhes mostrar oportunidades em Portugal 

Claro que sabemos que alguns setores imobiliários 

vão sofrer muito mais do que outros no curto prazo, 

nomeadamente o retalho e a hotelaria: até porque o 

ano de 2020 fica comprometido com o cancelamento 

de estadias nos hotéis e o encerramento do comércio. 

Os setores mais resilientes continuam a ser os escritó-

rios, todo o mercado habitacional. desde o residencial  

em arrendamento ao senior living, os quais continuam 

a merecer a atenção dos investidores nesta fase. 

Em todo o caso. os fundamentais do investimento imo-

biliário não desapareceram. Vamos continuar com um 

contexto de taxas de juro baixas por muito mais tempo 

e não há alternativas de investimento seguras e estáveis 

como o imobiliário, basta olhar para a evolução das 

bolsas nos últimos tempos. Toda a liquidez tem de ser 

investida e vai ser preferível fazer um investimento num 

imóvel que gere renda mesmo sem o visitar do que ter o 

dinheiro parado e ter rentabilidades negativas. Há ativos 

imobiliários que, nesta fase, apresentam um risco muito 

baixo, e que são oportunidades muito interessantes. 

Quando tudo isto passar. podemos ter um regresso ao 

mercado com muito mais força do que temos visto, 

salvaguardados sejam os danos colaterais que esta 

crise vai ter em alguns setores. Por isso, a chave para 

ultrapassar a crise será a resiliéncia, e aguentar sem 

vender agora com muito desconto, embora para já 

não vejamos isso em Portugal. 

Saiba mais nas Conversas Diárias 1 

ASSISTIR  

Francisco Horta e 
Costa 

CBRE PORTUGAL 
Managing-Director 
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Creio que é precoce fazer previsões e cenários sobre 

o impacto deste surto. No entanto, é evidente que o 

mundo e as empresas. independentemente do seu 

setor. serão afetadas. Mas é importante ressalvar que 

será um impacto generalizado, porque esta é uma 

situação global, que não se limita apenas a Portugal. 

Dentro desta lógica mais macro. se o vírus estiver 

contido neste primeiro semestre - e as previsões 

apontam nesse sentido -, antecipa-se uma recupe-

ração do setor imobiliário no segundo semestre de 

2020.0 apetite dos investidores mantém-se elevado e 

isso não mudará. Vamos continuar a fechar negócios, 

até porque muitos dos processos de investimento 

também são demorados, tendo os investidores cons-

ciência de que a situação atual é temporária. 

Outro aspeto que considero relevante é. por exemplo. 

na área de escritórios. Acreditamos que a longo prazo,  

este fenómeno poderá acelerar a aposta no trabalho 

remoto por parte de mais empresas - o que significará 

a necessidade de termos de ter em carteira uma 

oferta para organizações que procurem dimensões 

médias e não apenas grandes áreas. Além disso. 

é ainda de prever o aumento do investimento em 

espaços de escritórios mais colaborativos e flexiveis, 

pois são também novas formas de trabalho que os 

colaboradores estão agora a explorar. 

Uma última nota sobre a área residencial. Temos visto 

que este é o segmento com um comportamento mais 

resiliente neste momento. As pessoas não deixam de 

comprar ou alugar casas por causa do surto, nem os 

investidores deixarão de procurar oportunidades de 

investimento. Notamos. sim, o aumento da procura 

através do online, mas isso pode ser uma oportunidade 

de inovar dentro do nosso setor. A aposta no digital 

será. sem dúvida. um elemento-chave para o futuro! 

Pedro Lancastre 

JLL PORTUGAL 
Diretor-Geral 

LOGÍSTICA, RESIDENCIAL 
E ESCRITÓRIOS SERÃO OS 
PRIMEIROS A RECUPERAR 

No médio prazo, a situação tenderá a equilibrar e, 
acreditam os especialistas, a retomar-se o dinamismo 
que se tem vivido no mercado português nos últimos 
anos, em particular nos setores residencial, de 
escritórios e logistica. 
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Eduardo Abreu 

N EOTU R IS 
Partner 

É a pergunta do momento, com respostas muito especu-

lativas face á dimensão e complexidade do tema. Estamos 

todos a trabalhar ainda no curtíssimo prazo (dia a dia). 

No curto prazo (< 6 meses) é expectável um fortissimo 

abrandamento do investimento. No caso do turismo. as 

transações estão maioritariamente suspensas ou a decor-

rer com prazos mais dilatados. sendo que poderão existir 

algumas - poucas - oportunidades de transação de ativos 

de proprietários menos preparados para uma fase como 

a que atravessamos. Serão provavelmente ativos fora das 

áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, já de si com uma 

liquidez histórica no mercado relativamente reduzida. 

No médio prazo (> 6 meses) colocam-se dois cenários: (1) se 

esta fase se estender até finais de Maio e Junho for de inicio 

de alguma luz ao fundo do túnel. diria que a partir do terceiro 

trimestre poderemos ver alguns ativos no mercado por parte 

de proprietários que pretendem reformular a sua estratégia 

ou a carteira de investimentos, abandonando o interesse por 

deter ativos no setor (2) se esta fase se estender para lá de 

Maio e não existir uma luz ao fundo do túnel julgamos que 

irão existir muito mais activos no mercado _ a questão é: a 

que valores? Descontados face ao período pré-Covid-ig na  

ordem dos 10% a 20% numa lógica de abandono controlado 

dos ativos ou descontados a valores mais próximos de 40% 

ou 50% em situações de necessidade absoluta e urgente de 

realização de capital. Trabalhamos ainda no cenário 1. 

Será também altura de perceber o posicionamento das 

instituições financiadoras: partilham o momento com os 

financiados no sentido de flexibilizar as suas obrigações. 

integram ativos no seu perimetro ou (re)iniciam um pro-

cesso de colocação de ativos em fundos de recuperação 

á semelhança do ocorrido na crise de 2011 ? 

Uma outra realidade será uma saida muito significativa de 

apartamentos / prédios inteiros do regime de Alojamento 

Local. voltando ao arrendamento residencial tradicional (ou 

mesmo á venda) com impacto na oferta e, consequente-

mente, nos preços. Esta realidade será mais significativa 

em Lisboa e Porto. 

Achamos, no entanto. poder dizer com alguma segurança. 

que os valores de 2018 e 2019 serão muito dificeis de atingir 

- para não dizer impossiveis - até pelo menos o final de 2021. 

Saiba mais nas Conversas Diárias 1 ASSISTIR 

O impacto do Covid-ig já se faz notar no mercado imobi-

liário nacional de forma transversal, com uma clara opção 

pela suspensão dos processos de tomadas de decisão. à 

exceção das transações que se encontravam numa fase 

muito avançada de negociação. 

No segmento ocupacional, embora os setores atualmente 

mais afetados sejam o turismo e retalho. é esperado um 

efeito generalizado aos restantes setores, e cuja magnitude 

irá depender da robustez financeira dos inquilinos ao longo 

deste período. havendo já exemplos de pedidos de aumen-

to de incentivos. particularmente no periodo de carência. 

Já no segmento de investimento. embora a maioria dos 

negócios esteja on-hold. Portugal continuará no radar dos 

investidores. Apesar do abrandamento do financiamento 

bancário a operações imobiliárias, há ainda muita liquidez  

no mercado. com alguns investidores oportunistas a posi-

cionarem-se para a retoma. O preço dos imóveis poderá 

baixar, não só pelo aumento das taxas de retorno exigidas 

nas classes de ativos mais fustigadas. mas sobretudo pela 

possivel quebra na sua receita operacional, especialmente 

nos setores de atividade sob maior pressão. 

Quanto aos projetos futuros, a sua concretização será igual-

mente afetada, havendo já casos de obras a parar. ás quais se 

prevê que venham a acrescer o adiamento ou mesmo cance-

lamento de novos projetos, face à atual incerteza do mercado. 

Este será também um momento de teste a alguns conceitos 

com menor expressividade em Portugal face ao resto da 

Europa, como o e-commerce e o teletrabalho. pelo que 

poderemos vir a observar uma alteração de alguns para-

digmas no momento pós-coronavírus. 

Andreia Almeida 

CUSHMAN & 
WAKEFIELD 
PORTUGAL 

Associate e Diretora 
de Research & 

I nsig ht 
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Nelma Serpa Pinto 

PREDIBISA 
Diretora 

DOSSIÊ//O IMOBILIÁRIO E O COVID-ig 

1 

Pedro Salema 
Garção 

WORX 
Head of Agency 

Em tempos de incerteza é importante repensarmos aquilo 

que nos move. transformando uma situação aparentemente 

menos boa numa oportunidade de desenvolvimento. 

A chegada do Covid-ig a Portugal foi rápida e inesperada 

e. apesar de não termos dados concretos de mercado, é 

certo que o efeito do virus se está a sentir de forma óbvia, 

tendo em conta a quarentena que estamos a seguir. No 

entanto. existem ainda variáveis desconhecidas: qual será 

a dimensão e duração da pandemia? Desconhecemos por 

quanto tempo vai durar e quantas empresas vai ainda afetar. 

Acreditamos que os portugueses irão seguir as medidas impos-

tas pelo Governo e assim retomaremos em força no segundo 

semestre do ano, com as empresas a tomarem as decisões 

- suspensas nesta fase - nessa altura. O facto de grande parte 

da população estar a trabalhar remotamente vai mudar o pa-

radigma da procura de imóveis. esta tendência será adotada 

por algumas empresas ao perceberem que funciona. Assim, 

os projetos futuros de escritórios terão de ser repensados para 

oferecerem alternativas às empresas que procurem dimensões 

médias, e não apenas grandes dimensões. 

Tendo em conta que grande parte das pessoas estão atual-

mente retidas em casa, algumas delas no mencionado 

regime de trabalho remoto, é expetável. que aumentem 

o número de pesquisas em motores de busca e sites, 

pesquisas essas que poderão traduzir-se em contactos e 

posteriormente concretização de negócios. compensando 

este periodo de quebra. Assim. iremos continuar a fechar 

os poucos ativos disponíveis uma vez que a procura se vai 

manter ativa, apesar de mais atenta e ajustada. 

A taxa de desemprego poderá aumentar temporariamente, 

devido ao abrandamento do turismo. mas a expetativa é 

que os números elevados de visita ao pais sejam retomados. 

com franca recuperação no 1° semestre de 2021. Quanto 

a empresas internacionais, acreditamos que vão continuar 

a investir em Portugal uma vez que manteremos o fator 

"mão de obra qualificada" aliado aos excelentes projetos 

que temos planeados para 2022/23. 

Em resumo, estamos a viver um momento de indefinição. 

mas acreditamos que esta crise vai ser ultrapassada rapi-

damente e iremos recuperar. 

Ainda é cedo para se aferirem os impactos reais da pandemia 

que estamos a viver no setor imobiliário porque, além das 

restrições geradas pelos constrangimentos resultantes das 

medidas preventivas, como a minimização das deslocações 

e dos contactos presenciais. vai depender também da 

duração do surto e o impacto do virus nos seres humanos. 

Mas mesmo que o coronavírus acabe amanhã, o impacto 

no setor imobiliário vai ser significativo. 

O que torna a situação atual ainda mais imprevisível e diferen-

ciadora é que a crise que vivemos está. e vai continuar a afetar, 

simultaneamente a procura e a oferta, e esta é uma situação di-

ferente de outras crises do passado onde assistimos a problemas 

de apenas um dos lados. Este facto duplica as preocupações. 

Há desafios e oportunidades que as empresas de mediação 

não podem desperdiçar nestes tempos difíceis. As suas 

estruturas estão melhor preparadas que no passado e 

saberão com certeza adaptar-se e flexibilizar-se no sentido 

de intensificar, pelo menos nesta fase, a estimulação de 

compradores estrangeiros, que compram sobretudo através 

de plantas, aproveitando ainda para dinamizar os arren-

  

damentos que serão deslocalizados do alojamento local. 

Será de primordial importáncia que os municípios criem meca-

nismos extraordinários de análise de licenciamentos mais céleres 

e desburocratizantes de forma a mitigar esta dificuldade e faci-

litar a concretização dos vários projetos imobiliários em curso. 

Com a volatilidade que já estávamos a enfrentar mesmo antes 

da pandemia, nos mercados financeiros e com baixas taxas de 

juros. o posicionamento do setor imobiliário como investimento 

deve ser reforçado após esse período, pois continuará a ser 

omais seguro e o que traz algumas perspetivas otimistas. 

A revolução tecnológica é também uma evidência, sendo 

reforçada em particular no setor do imobiliário com novas 

plataformas digitais. e a nivel da inteligência artificial o que po-

sitivamente irá alterar o modelo tradicional praticado até aqui. 

Sendo claro que a pandemia vai afetar o setor nas suas várias 

vertentes, e como dizem vários especialistas no setor, temos 

de lutar e tomar medidas para que a curva da crise não venha 

a ser um "Urde curva prolongada mas um "V"rápido de vitória. 
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Gustavo Castro 

COLLIERS 
Head of Research 

A perspetiva de mais um ano de crescimento no setor 

imobiliário foi completamente destruída pelo Covid-ig. 

Após alguns bons indicadores no primeiro mês de 2020 

- no tráfego aeroportuário de Lisboa e Porto, na chegada 

de turistas. no volume de negócios de investimento - o 

pais prepara-se para enfrentar o maior desafio coletivo das 

últimas décadas. 

Não há forma de antecipar um futuro risonho para 2020 

e. entre os cenários mais otimistas, inclui-se uma forte 

crise económica. Recentemente, a Colliers estudou as 

consequências no turismo de algumas das mais recentes 

pandemias sobre alguns dos países mais afetados e veri-

ficou que a dimensão das consequências está fortemente 

correlacionada com a duração da pandemia. 

Em pandemias de curta duração, como foi o caso do SARS. 

no Canadá, em 2003, a crise no próprio ano é muito forte, 

mas com efeitos de curta duração. Após o ano da pandemia, 

a retoma é sentida no ano subsequente, muitas vezes. com 

taxas de crescimento que superam o ritmo de decréscimo do 

ano anterior. Contudo. em pandemias de mais longa duração, 

como o Zika. no Brasil, entre 2015 e 2017, as consequências 

são mais prolongadas, no tempo, sem um comportamento 

em "V" tão acentuado. 

Neste contexto, será expectável que o turismo sofra de 

forma profunda, marcando o primeiro ano de decréscimo 

dos últimos 10 anos. Num plano otimista, inserido em in-

comensurável incerteza. se o Covid-1g seguir um percurso 

similar ao da China. será expectável que. em 3 meses, esta 

crise esteja superada. permitindo a retoma do turismo na 

segunda metade do ano, se os níveis de confiança forem 

restaurados sem percalços. Do ponto de vista nacional. um 

fator positivo desta crise reside no caráter global da mesma, 

impedindo alguns países de ganhar vantagem sobre outros. 

Todos os outros segmentos tenderão a sofrer alguma para-

lisia pós-Covid-1g, inerente. por um lado à crise económica 

derivada dos custos incorridos na contenção da pandemia, 

por outro lado. à redução de resultados positivos nas em-

presas, que exigirão medidas de correção, como contenção 

de custos ou adiamento de investimentos. 

Entre os setores que maior impacto negativo, encontram-se 

o setor da logística e do retalho. A logística começava a dar 

os primeiros sinais de retoma, após a crise financeira, salien-

tando-se alguns grandes investimentos do lado da oferta. A 

recessão Europeia que se avizinha, ameaçará a expansão 

de alguns dos principais ocupadores internacionais. que se 

verão limitados na sua capacidade de investimento. Por outro 

lado. o setor do retalho tenderá a sofrer com a diminuição 

do consumo privado, inerente ao aumento de impostos ou 

á diminuição da atividade económica. 

As boas noticias começarão a surgir em 202t Desde logo. 

no setor do turismo, onde alguma retoma será mais fácil de 

atingir. Mas. como a normalização da atividade económica 

e sem o caráter excecional que Portugal teve. em 2011. a 

recuperação tenderá a ser mais célere, não se vislumbrando, 

hoje, obstáculos á retoma do cenário que caraterizava o 

imobiliário Português pré-Covid-1g. 

PREGO A FUNDO 
NA DIGITALIZAÇÃO 

DO SETOR 
Urna das consequências mais imedia-

tas e evidentes de toda a «revolução» 

causada pela epidemia do Covid-ig é 

a aceleração da digitalização do setor. 

Entre os especialistas auscultados. 

parece ser unánime a opinião que esta 

crise vem confirmar que «a aposta no 

digital será, sem duvida um elemento-

-chave para o futuro»  Até porque nota 

outro dos participantes do fórum, «a 

inovação tecnológica será a chave para 

conseguirmos ultrapassar as limitações 

que o corona viras implica». 
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A pandemia provocada peto novo coronavírus 

apresenta grandes desafios no contexto do 

mercado imobiliário. incluindo na gestão imobi-

liária, o core business da MVGM. As medidas de 

prevenção implementadas tiveram naturalmen-

te um efeito colateral de curto prazo de quebra 

notória da atividade, gerando um contexto de 

incerteza para o mercado nacional. A médio 

prazo as expectativas a nível europeu apon-

tam para um abrandamento da economia e o 

mercado imobiliário português deverá sentir os 

efeitos adversos desse contexto. com impacto 

significativo no retalho, dificuldades crescentes 

no pagamento de rendas residenciais. estagna-

ção parcial das transações. grandes dificuldades 

no imobiliário turístico e potenciais revisões em 

baixa de valores nos edifícios de escritórios. 

Espera-se também uma maior seletividade por 

parte dos clientes, diminuindo a capacidade 

negocial de projetos periféricos ou redundantes. 

Ainda assim. como em todas as crises, os 

desafios colocados por um inimigo comum le-

varão inevitavelmente à criação de respostas 

inovadoras. Acreditamos que neste novo con-

texto surgirão oportunidades logísticas ligadas 

à utilização dos grandes espaços comerciais 

como hubs físicos de complementaridade 

com o comércio online, ou mesmo reinven-

ções destes espaços, inspirados no exemplo 

dos mercados tradicionais hortofruticolas 

que passaram a conceitos gourmet e food 

courts. Para atém disso, a implementação 

alargada do teletrabalho pode vir a favorecer 

o mercado imobiliário português num futuro 

próximo, com estrangeiros a procurar resi-

dência no nosso pais pela segurança e bom 

clima. trabalhando à distância. 

O setor imobiliário evidenciou nos últimos tem-

pos uma dinâmica assinalável, tendo conseguido 

superar as imensas dificuldades originadas pela 

designada crise das dividas soberanas. Houve 

saber e imaginação. para aproveitara atratividade 

que o país oferece. potenciadora de um excecio-

nal fluxo turístico e também para contribuir para 

a resolução de inúmeras carências existentes. 

A pandemia originada pelo Covid-ig, com o seu 

quê de desconhecido e inesperado. constitui 

uma dramática ameaça para a saúde pública. 

obrigando as economias a "desligar a ficha" 

de uma boa parte das atividades humanas, 

incluindo as produtivas. A extensão dos danos. 

será, porém, determinada por variáveis diversas. 

O tempo tem, no entanto, a primazia delas todas. 

Curta duração para a crise, não deverá causar 

danos relevantes, podendo inclusivamente causar 

um efeito de alivio, com o regresso ansioso dos 

consumidores. Longa duração, peto contrário, terá 

efeitos muito complicados e dificeis de prever. 

A segunda variável, residirá na resposta profun-

da e rápida do estado, em matéria de fiscalida-

de. de impostos, de carências nas prestações 

sociais, de linhas de apoio ás tesourarias. de 

agilização de regras contratuais e juridicas e, 

em tudo que tenha a ver com burocracia. 

A terceira variável dependerá do posiciona-

mento das instituições bancárias. 

A quarta variável. mas não a menos importante. 

reside na capacidade de adaptação do setor, 

que estando hoje muito mais robusto e capita-

lizado. possuí uma resiliência melhorada para 

ultrapassar um "vale" longo e cavado. 

Sendo o negócio de ciclo longo, deverá ser 

bem balanceado o ritmo de desenvolvimento 

dos projetos. 

Para finalizar uma palavra de otimismo. As ne-

cessidades persistirão. ficarão temporariamente 

reprimidas, mas voltarão ao dobrar da esquina. 

Miguel Kreiseler 

MVGM PORTUGAL 
Managing Director 

José Carvalho 

GRUPO OMEGA 
CEO 
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UM NOVO 
PARADIGMA 
NOS MERCADOS 
OCUPACIONAIS? 
Alguns especialistas advogam que este será 

também um momento de teste a alguns con-

ceitos com menor expressividade no mercado 

português face a outros paises europeus com 

destaque para o tetetrabalho e o e-commerce 

o que poderá conduzir a algumas mudanças 

nos paradigmas da ocupação em relação ao 

momento pre-covid. Adicionalmente. «poderá 

acontecer também uma alteração significativa da 

ocupação e do uso do espaço» No caso dos es-

critor ios, «as empresas de serviços irão descobrir 

que atraves do teletrabolho será possível ter uma 

ocupação diferente do espaço, sem alteração 

significativa da produtividade» E isso é algo a 

que deveremos estar atentos. pois «a oferta 

que antes era escassa poderá passar a ser mais 

adequada permitindo que as empresas façam 

realocação de espaços». Neste contexto. «o co-

worlmq e um dos modelos de negocio que mais 

poderá sofrer pois a partir do momento em que 

os espaços começam a ser mais abundantes. 

muda o perfil da ocupação» Poderão também 

surgir novas oportunidades relacionadas com 

a 'reinvenção-  de empreendimentos existentes, 

nomeadamente na area da logistica, «com alguns 

dos complexos comerciais a poderem ser reutili-

zados como hubs físicos de complementaridade 

com o comercio onitne-
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ger 

Ninguém consegue nesta altura fazer qualquer 

previsão com um mínimo de certeza. acerca 

do futuro do mercado imobiliário português, 

mas estamos naturalmente esperançosos num 

retorno rápido á vida ativa, por forma a darmos 

o melhor serviço ao cliente. O que se antevê 

é uma ligeira quebra no número de imóveis 

vendidos, acompanhado por uma estabilização Manuel Alvarez 

dos preços de mercado. REMAX PORTUGAL 
Presidente 

A par do bom momento em que se encontrava 

a economia portuguesa. o mercado imobiliário 

português estava extremamente ativo, o que 

se traduzia nas muitas transações de compra e 

venda de ativos. O mercado imobiliário sempre 

foi um dos motores da economia em Portugal. 

O Covid-ig vem trazer um travão a este ne-

gócio, como a outros, pelo facto de estarmos 

impossibilitados de estar com os clientes. E o 

nosso negócio são pessoas, pelo que a curto 

prazo terá um grande impacto no mercado 

imobiliário e. claro. na Remax. Todavia. estamos 

muito bem preparados e é nestas alturas, sem 

dúvida. que fazer parte de uma grande marca, 

líder de mercado. com as melhores ferramentas 

informáticas e a melhor formação do mercado, 

ajuda muito a superar estes momentos e faz 

certamente toda a diferença. 

Historicamente. não é o primeiro momento 

menos bom que atravessamos e já provámos 

no passado que estamos preparados e sa-

bemos como reagir às adversidades. É nesta 

ótica que o voltaremos a fazer. A médio prazo 

estaremos aptos novamente para dar o melhor 

serviço aos nossos clientes e satisfazer as 

necessidades de vendedores e compradores. 

Os nossos agentes não estão parados. estão 

a aproveitar este momento para consolidarem 

conhecimentos através de formação e con-

tinuam em contacto diário com os clientes. 

Temos uma fantástica equipa de agências 

e agentes e vamos superar este momento, 

saindo seguramente muito mais fortes. 
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É prematuro avaliar o que poderá acontecer 

no mercado até ao final do ano. Dependerá 

muito da duração da crise da pandemia Co-

vid-ig e do impacto na economia. A inovação 

tecnológica será chave para conseguirmos 

ultrapassar as limitações que o coronavirus 

implica na nossa indústria. 

Constanza Maya 

ENGEL & VÕLKERS 
PORTUGAL, 
ESPANHA E 
ANDORRA 
Head of Operations 
and Support 

A relação com o cliente é fulcral nesta área de 

negócios, e apesar de estarmos em casa. isso 

não nos impede de continuar a prestar serviços 

ao cliente. especialmente nesta altura atípica. 

Em termos de operações, é natural que se 

registe alguma queda nas oportunidades de 

negócio, mas. para já, a Engel & Volkers mantém 

a faturação devido à antecipação de escrituras 

já previstas e porque a nossa estrutura comer-

cial e os nossos escritórios estão preparados 

para prestar serviços à distância. Contamos 

com plataformas tecnológicas para continuar a 

nossa atividade normal. Exemplo disso, são as 

mais recentes tecnologias de marketing digital 

para ver as propriedades. 

Contamos com todas as tecnologias para que 

se possa ver os imóveis de forma remota: com 

óculos de realidade virtual. videos em 3D, ren-

ders e infografias de casas para reabilitar, e a 

tecnologia Matterport, que cria visitas 3D em 

minutos (experiências imersivas em 3D que 

são muito mais reais que as tradicionais visitas 

virtuais em 3609. Desta forma os clientes têm 

assegurado uma primeira impressão muito fiel 

da propriedade ao poder explorar todo o imóvel 

a partir do computador, tablet, smartphone ou 

equipamentos de realidade virtual. 

MEDIAÇÃO 
IMOBILIÁRIA 
POSTA À PROVA 
Com o mercado residenciaLa travar e as medi-

das de isolamento a ditarem. temporariamente. 

a suspensão de visitas a imóveis e a conclusão 

de transações. o setor da mediação imobiliana 

e. para ja. um dos que mais esta a sentir na 

pele os efeitos da pandemia. dizem os seus 

profissionais «Uma prova de fogo» para esta 

fileira que. defende um dos seus lideres, irá 

sofrer «um processo natural de seleção. com o 

desaparecimento de empresas ou marcas menos 

alavancadas na tecnologia e na formação» 
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Em tempos de mudança, é importante adequar 

as nossas ações ao SHIFT . 

Neste momento ninguém consegue prever 

o real impacto desta pandemia no mercado 

imobiliário., Não sabemos quando termina a 

quarentena. Não sabemos os efeitos da sua 

passagem. No entanto. parece evidente que 

vamos ter uma recessão económica no pais. 

Mais desemprego. Pequenas e médias empre-

sas a fechar portas. Menos turismo. 

É certo que neste mercado. vamos ter transa-

ções reduzidas. Vamos ver os preços dos imó-

veis baixar. O que está a acontecer é um facto! 

A pandemia causada pela Covid-ig veio alte-

rar o funcionamento do mercado imobiliário 

em Portugal. a curto prazo. Há um inevitável 

abrandamento, não uma paragem completa. 

As restrições á mobilidade têm um enorme 

impacto neste setor: as visitas fisicas aos imó-

veis estão a ser canceladas. todavia podem 

ser feitas virtualmente: algumas escrituras 

foram adiadas, outras canceladas, mas com 

boa vontade entre as partes, todas se podem 

realizar respeitando as regras da Direção Geral 

de Saúde. Há sim. por parte da população uma 

grande incerteza quanto ao futuro, o que está 

a protelar a decisão de compra de casa. 

Nuno Ascensão 

KELLER WILLIAMS 
CEO 

Guida Sousa 

DECISOES E 
SOLUCÕES 

Coordenadora 
Nacional 

Temos que o assumir e encarar como um novo 

desafio. Uma coisa é certa. caminhamos para 

uma nova realidade. Necessitamos entender 

esta nova realidade e ajustar atuações. É fun-

damental que os gestores deste pais. tal como 

os trabalhadores ativos. se reinventem. 

Tudo o que até aqui cada um definiu na sua 

timeline e no seu plano de atuação a curto 

ou médio prazo. já não vai servir. É tempo de 

criar um novo formato e modelo de atuação. O 

desafio é conseguir mudar o mindset de cada 

um, poiso mercado imobiliário vai ser diferente, 

quer a nivel nacional quer a nível. internacional. 

Na KW as premissas são de aceitar a realida-

de de que temos um mercado em recessão: 

adquirir as competências necessárias a este 

mercado amplificado peta necessidade de um 

serviço digital remoto e agir. fazendo diferente. 

fazendo mais e fazendo rápido. 

Ainda não temos a solução para o Corona Virus. 

As anteriores mudanças no sector imobiliário 

ensinaram-nos muitas coisas. Não é a primeira 

vez que passamos por um SHIFT. A solução para 

opós quarentena está, por isso, nas nossas mãos. 

Em conjunto. é importante mostrar que este 

momento não é um fim. mas sim um novo início. 

No nosso caso. trabalhamos essencialmente o 

segmento residencial - compra de habitação 

própria com recurso a crédito - pelo que pre-

vemos que os efeitos desta pandemia. se vão 

sentir, de uma forma mais intensa, nos próximos 

dois, trés meses, com repercussões durante o 

corrente ano. Este abrandamento do mercado 

imobiliário vai depender do tempo de duração 

da pandemia e das medidas que restringem a 

circulação. bem como da disponibilidade dos 

bancos para trabalhar virtualmente. 

No entanto, vão continuar a existir pessoas a 

querer vender e a querer comprar casa, pelo 

que os nossos agentes já estão a utilizar as 

plataformas digitais para chegarem aos po-

tenciais clientes. É preciso reinventar novas 

formas de trabalhar. 

Mesmo que a curto prazo haja um abranda-

mento, a médio e longo prazo o mercado 

imobiliário vai revitalizar e fazer emergir novas 

oportunidades. 
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DOSSIÊ//O IMOBILIÁRIO E O COVID-ig 

Nesta fase ainda é muito cedo para fazermos prognósticos 

relativamente ao impacto do Covid-ig no mercado imobiliário 

a médio e longo prazo. e qualquer projeção que se tente 

fazer será pura especulação. Mais do que um lar, as casas 

são agora locais de trabalho, escola dos nossos filhos. sala 

de formação. centro de conferências, ginásio, sala de cinema. 

parque infantil... enfim. o nosso mundo! Nesta lógica, é fácil 

entender que não são bens supérfluos e que as necessidades 

de compra e venda vão continuar a existir, ainda que, tempo-

rariamente. a um ritmo mais lento. No entanto, é importante 

termos a consciência de que a forma como as soluções vão 

ser procuradas, nunca mais será a mesma. 

Esta pandemia irá trazer condicionalismos muito fortes para 

os próximos tempos e mudará a mediação imobiliária tal 

como a conhecemos até hoje, o que significa que o impacto 

será brutal naqueles que não souberem adaptar-se à mu-

dança e não souberem desafiar o status quo da mediação, 

reinventando métodos e ferramentas adequadas à realidade 

atual e que tranquilizem os atuais receios dos clientes, 

Antevemos que nessa mudança algumas entidades se 

vão extinguir: as pessoas que operam neste mercado sem 

qualquer formação ou qualificação, as empresas que não 

apostarem na tecnologia e formação dos seus colaboradores  

e todos os profissionais que acharem que isto é só uma fase 

e que quando passar tudo vai voltar a ser como era. Para 

esses, naturalmente a mediação imobiliária vai colapsar. 

A Zome desde a sua criação que tem na génese a tecno-

logia, a formação e metodologias de trabalho que desafiam 

o setor. Estamos a mantermo-nos bastante ativos. sempre 

em segurança. usando a nosso favor o bem mais preciso 

que nos foi oferecido. o tempo, e investindo no desenvol-

vimento das competências dos nossos consultores e no 

desenvolvimento de novas metodologias e ferramentas, 

que nos permitem adaptar a esta nova realidade. A nossa 

aposta tem sido muito forte em dois pilares fundamentais: 

- na adaptação da metodologia de trabalho de forma a 

torná-la segura para os nossos colaboradores e para 

os nossos clientes. acompanhada de muita formação e 

orientação a todos os nossos consultores para que se 

sintam mais confortáveis e confiantes nesta mudança: 

- no desenvolvimento de mecanismos legais de defesa 

de todas as partes envolvidas no negócio, de forma a 

tranquilizar quer compradores quer proprietários relativa-

mente à segurança da transação que estão a concretizar. 

Este think-tank 
é atualizado 

diariamente nas 
«CONVERSAS DIÁRIAS 

Especial Covid-19» 

Fique a par de 
outras perspetivas e 
acompanhe-as AQUI  


