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francisco horta e costa

2015 supERou 
todAs As 
ExpEtAtivAs

ENTREVISTA

Qual o balanço da CBRE para o ano                 
de 2015?

Foi um ano recorde para a nossa atividade 
em portugal desde que existimos há 27 
anos. para isso contribuiu o facto de ter-
mos estado envolvidos em grandes tran-
sações, quer na parte do investimento 
quer na promoção, das quais se destacam 
a venda de três centros comerciais dolce 
vita, o de Coimbra, porto e vila Real mas 
também operações de venda como a de 
vilamoura. Foram dois processos emble-
máticos durante o ano de 2015.

Mas não foram só estas operações,                        
os resultados obtidos pelas outras áreas 
de negócio revelam um crescimento trans-
versal, nomeadamente nas avaliações que 
mais uma vez bateu o seu recorde na fa-
turação. A gestão de imóveis teve tam-
bém especial relevância, onde passámos                            
a gerir um portefólio muito grande de 
ativos de logística de um investidor                                                                      
norte-americano.

Foi também o ano em que decidimos ini-
ciar a nossa área de residencial, uma vez 
que estamos muito ativos na venda de 
terrenos e edifícios para reabilitar e que 
vão gerar produto residencial. Contamos 
com a rede da CBRE para gerar procura 
para habitação, nomeadamente em países                                                                                                 
como França, Reino unido, China, Brasil,                                         
entre outros.

Queremos estar cada vez mais presentes e 
fechar o ciclo imobiliário, prestando servi-
ços de A a Z em todas as áreas de negócio.
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Portugal, do ponto de vista macroenonómico e político, 
começou a dar sinais muito positivos de estabilidade, 
o que trouxe alguma confiança ao nosso mercado.

A CBRE Portugal nunca atingiu 
resultados tão positivos desde 
a entrada em Portugal há 27 anos. 
A consultora cresceu 50% face 
ao último ano. Francisco Horta 
e Costa, Diretor Geral da CBRE 
Portugal, revela que foi, sem 
dúvida, um ano extraordinário.

o capital estrangeiro foi o responsável 
por este crescimento?

sim. só o mercado de investimento atingiu 
os 2,1 mil milhões de euros, o que compa-
rado com 2007, o ano recorde em que se 
atingiram 1,4 mil milhões de euros, significa 
um crescimento de quase 50% no sector.

2014 já tinha sido um ano bom e 2015 
manteve esse bom momento. Esta                       
situação deve-se essencialmente ao 
facto de estarmos a viver um contexto 
de taxa de juro 0 e de instabilidade nos 

mercados financeiros, o que favoreceu 
o investimento no mercado imobiliário.                          
Este mercado tem rentabilidades signi-
ficativamente mais atrativas que outros 
tipos de investimento, mesmo de taxa 
fixa, porque o imobiliário é visto como 
um sector resiliente, estável e tem um ati-
vo real e isso é muito importante. Quem 
investe em títulos, hoje tem um valor         
e amanhã pode ter outro, sejam rela-
cionados com a dívida pública ou com                                                                             
o mercado de ações mas o mercado 
imobiliário, se o analisarmos ao longo de 

10 anos é o que apresenta uma rentabili-
dade mais estável e mais atrativa.

posto isto, há cada vez mais gestores de 
fundos a levantar dinheiro para investir 
em imobiliário. portugal, do ponto de 
vista macroenonómico e político, come-
çou a dar sinais muito positivos de esta-
bilidade, o que trouxe alguma confiança                  
ao nosso mercado.

também não se deve excluir todo                          
o investimento em reabilitação, que não 
está neste valor mas que foi extraordi-
nariamente marcante em 2015. É claro, 
que o lado da reabilitação tem a ver com 
outro tipo de fatores sempre relaciona-
dos com a procura e a oferta mas de                     
facto, há uma grande procura por pro-
duto residencial com grande ênfase no 
centro de Lisboa e agora começa tam-
bém a entrar no porto, para não falar 
no produto residencial turístico em zo-
nas como o Algarve. É natural que isso                                                                                 
tenha provocado uma procura grande 
na reabilitação de edifícios, principal-
mente por parte de estrangeiros.

Quem são os clientes da CBRE? Quais              
as nacionalidades dos investidores?

os investidores que nos procuram vêm                
investir em edifícios de escritórios, centros 
comerciais, lojas de rua nomeadamente no 
segmento de luxo, e vêm à procura de edi-
fícios para reabilitar  e terrenos para desen-
volver projetos.

os clientes têm sido principalmente ameri-
canos, alemães, brasileiros e chineses, mas 
também portugueses, institucionais e pri-
vados.

Qual foi a área mais ativa da consultora?

o sector do investimento em cen-
tros comerciais foi o que teve mais                                    
expressão. Mas estivemos envolvidos na 
área de investimento em 13 transações: 
sete edifícios de escritórios, três centros 
comerciais, quatro lojas de rua e um ati-
vo logístico. por número de transações 
o sector de escritórios foi o mais ati-
vo,  mas por volume de transações foram             
os centros comerciais.

No passado os investidores vinham para 
portugal para construir e agora vêm               
apenas investir. o que alterou?

os investidores não desistiram de                     
vir para portugal para construir. Aliás, 
toda a dinâmica da reabilitação é feita 

praticamente por estrangeiros, com 
poucas exceções. Nessa ótica, há muitos 
investidores que colocam o "chapéu" de 
promotores imobiliários, que querem 
construir ou reconstruir. outro exemplo 
é vilamoura, cujo projeto integra uma 
redefinição do Masterplan e onde                            
o próprio investidor vai desenvolver                
um empreendimento.

A grande novidade é toda a dinâmica                
à volta do mercado de reabilitação, por 
se verificar aqui uma equação económi-
ca que faz sentido e que espero que seja 
para durar. Espero que se mantenham 
as condições de atratividade para que                 
estes investidores continuem a investir 
em portugal.

A celeridade hoje que se consegue nos 
licenciamentos para a reabilitação de 
edifícios em Lisboa foi também um passo 
importante para atrair estes investidores?

Neste momento não existe medo da 
morosidade burocrática dos projetos. 
As câmaras, sobretudo a de Lisboa,                          
são muito céleres na aprovação dos            
projetos e isso é uma condição essencial 
para o investimento. os investidores têm 
um determinado ritmo e os projetos têm 
que ser aprovados em tempo útil, para 
que possam ver a luz do dia num prazo 
razoável e sejam construídos num ciclo 
económico favorável. A crise veio trazer 
celeridade aos projetos.

A crise trouxe também grandes                       
alterações aos preços praticados?

Entre 2008 e 2013 os preços sofreram 
uma grande baixa. Lembro-me de ver 
edifícios na Avenida da Liberdade sem 
compradores e de termos imóveis de 
primeira qualidade para investimento, 
como por exemplo, a sede da Microsoft 
ou da AxA e não termos investidores 
para os comprar. Em 2012 vendemos  
estes edifícios a um investidor brasileiro, 
que foi praticamente o único em carteira 
para comprar este tipo de edifícios.

se fossem hoje postos no mercado tinham 
10 ou 15 candidatos. desde essa altura             
os preços subiram cerca de 20 a 30% e, em 
alguns casos, ainda mais do que isso.

também no caso do residencial esse  
facto é evidente. durante a crise só  
existia praticamente mercado de arren-
damento, por isso, os preços subiram 
consideravelmente.

No sector dos escritórios também                    
se verifica alguma melhoria ao nível 
das rendas. Este mercado registou uma                   
absorção de 145 mil metros quadrados 
em 2015, mas no ano anterior tinha fica-
do nos 126 mil metros quadrados e em 
2013 teve o pior ano de sempre. por esse 
motivo, as rendas do mercado de escri-
tórios têm vindo timidamente a subir em 
algumas zonas da cidade. Noutras, essa 
subida não é tão evidente. É necessário 
que exista uma maior procura do que 
oferta e talvez isso venha a acontecer 
em 2016.

o que espera para 2016?

os primeiros sinais são positivos.                            
vamos continuar a assistir a uma dinâ-
mica muito forte do mercado de inves-
timento e da reabilitação urbana. Este 
último terá principal enfoque nas cida-
des de Lisboa e porto. o mercado de 
residencial vai continuar bastante ativo, 
estimulado pela procura estrangeira.

Ao nível do investimento, os escritórios 
vão ter uma expressão importante, mas 
vamos ver mais transações de centros 
comerciais.

vai ser notória a falta de edifícios de            
escritórios novos, de qualidade, para fazer 
face à procura de grandes empresas             
internacionais, principalmente na zona 
de Lisboa, nomeadamente no sector de 
outsourcing, como shared services cen-
tres e business process outsourcing.

Espero também uma maior estabi-
lidade política e fiscal, uma vez que                               
portugal só tem a ganhar com uma forte 
aposta no mercado imobiliário. desejo                            
igualmente que se continuem a beneficiar                                                                                                   
os estrangeiros que vêm viver para                       
portugal, porque não só compram como                 
investem na economia portuguesa. ≠
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"ACREdito No tuRisMo REsidENCiAL 
CoMo uM FAtoR MoBiLiZAdoR dA 
ECoNoMiA"

A entrada das low cost 
em Portugal, em 2005, 
alterou radicalmente a imagem 
de Portugal na última década 
e como consequência, 
o investimento em turismo cresceu, 
sobretudo nos centros das cidades 
de Lisboa e Porto. Todavia, 
ainda existe muito a fazer. 
Ana Mendes Godinho, 
Secretária de Estado do Turismo, 
em entrevista à Panorâmica, revelou 
que está a ser desenvolvida uma 
nova estratégia para o sector, 
onde se inclui o turismo residencial.

diz-se que portugal está na moda                
e é evidente o crescente interesse dos 
turistas em portugal. A que se deve este 
crescimento?

portugal mudou radicalmente a sua imagem 
nos últimos dez anos e associo esta mu-
dança a um fator: a entrada das low cost 
em 2005. Até aí só existiam os voos regu-
lares e a entrada de passageiros no país 
dobrou desde essa altura. passámos dos 
10 milhões para 20 milhões de pessoas 
desembarcadas. isto representa uma mu-
dança radical no país. daí este boom de 
turistas desde que as low cost apareceram, 
sobretudo em Lisboa e no porto. 

Estamos numa zona periférica, na cauda da 
Europa e se não tivermos formas simples, 
fáceis e baratas dos turistas chegarem até 
cá, não estamos no mundo. É fundamental 
termos boas acessibilidades que coloquem 
rapidamente as pessoas em portugal.

A par disto, assistiu-se a um forte investi-
mento público e privado. o público sobre-
tudo nas infraestruturas, na valorização 
do património e do espaço público, já o 
investimento privado valorizou a oferta.                                                                            
se pensarmos na oferta hoteleira há 10 anos 
e no que é hoje, temos um retrato comple-
tamente diferente das nossas cidades.

E o que contribuiu para isto? por um lado, 
o aumento da procura que gera opor-
tunidade de negócio, e por outro, uma                             
canalização de esforços. Quando em 2005 
se começou a fazer um plano nacional                     
estratégico para o turismo, também se fez 
uma confluência de interesses. definiu-se 
um conjunto de prioridades e produtos 
de aposta e em função desses produtos, 
criaram-se as medidas que tinham de ser 
implementadas para que num prazo médio 
pudessem atingir os fins. isso foi um passo 
muito importante, identificar prioridades 
e apostar nelas. Esse plano foi desenhado 
sobretudo, para produtos turísticos, sendo 
o turismo residencial um deles. É curioso 
ver que passados 10 anos os números que 
se conseguiram obter são quase aqueles 
que se tinham definido.

os piN – projetos de interesse Nacio-
nal - foram um desses produtos que                          
englobavam um número significativo                
de empreendimentos turísticos e imobi-
liários. Que estratégias estão definidas 
para estes projetos?

Alguns estavam em fase de desenvolvi-
mento quando chegou a crise do imobiliá-
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rio, por esse motivo, muitos pararam por-
que deixou de existir procura. Considero 
que temos de encontrar uma forma de os 
simplificar em geral, avaliando os obstácu-
los e encontrar mecanismos de forma le-
gal, para que os processos sejam simples 
e céleres. Aliás, o programa simplex é uma 
grande aposta deste governo, é uma reto-
ma do programa anterior. 

Foi dito que o turismo residencial era                 
o petróleo de portugal. Concorda?

Espero que não seja o petróleo de                             
portugal, porque quando ele aparece, aca-
ba por ser apenas para alguns e o resto                                   

da economia não se desenvolve. por isso, 
não concordo com a imagem do petróleo, 
ao contrário, acredito no turismo residen-
cial como um fator mobilizador da econo-
mia e espero que nunca seque. o turismo 
residencial tem muito de positivo, além                                                                                             
da construção, tem a capacidade de dina-
mizar áreas ou regiões portuguesas. uma 
das grandes vantagens do turismo residen-
cial é o seu efeito dinamizador das econo-
mias locais. por outro lado, está muito ali-
nhado com aquilo que queremos fazer em 
termos turísticos. Como referiu, portugal 
está na moda. Reconheço que é verdade, 
todavia, as modas são perigosas porque 
elas passam, e o nosso trabalho, é garan-
tir que é mais do que uma moda, trata-se 
de uma atividade sustentável e que não 

acontece só nas regiões tradicionais. Nes-
se sentido, temos dois grandes objetivos. 
o primeiro: que exista desconcentração ao 
longo do tempo e para isso, o turismo re-
sidencial é fantástico, porque permite que 
exista vida fora das épocas altas. o segun-
do objetivo: a deslocalização a nível geo-
gráfico, ou seja, estendendo-se para além 
dos destinos tradicionais. pretende-se que 
o turismo seja sustentável ao longo do ano.                                    
ou seja, que gere emprego, senão temos             
a típica atividade sazonal.

se antes surgiram grandes projetos                    
turísticos fora das cidades, nos últimos 
anos a aposta tem sido centrada na  rea-
bilitação dos centros urbanos para fins 
turísticos. Como analisa esta mudança?

Esta evolução mostra a capacidade do                                                                            
turismo como instrumento de requalifica-
ção das nossas cidades. também acom-
panha a tendência internacional, o turista 
procura autenticidade, o que é genuíno, 
histórico e cultural. E é aí que temos de 
apostar, na requalificação daquilo que  te-
mos. No alojamento local, foi muito sig-
nificativo a simplificação das regras para 
dinamizar a economia. Quando foram cria-
das, em 2008, tinham como objetivo trazer 
para a economia formal o que já se fazia 



Fonte: Turismo de Portugal

Esta evolução mostra 
a capacidade do turismo 
como instrumento 
de requalificação 
das nossas cidades. 
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o movimento turístico cresceu exponencialmente,                                   
em portugal,  em 2015.

hóspedes 17,4 milhões 
+8,6%
que no 
ano anterior 

dormidas 48,9 milhões
+6,7% 
que no 
ano anterior

receitas 11,4 mil milhões de euros
+9,3%
que no 
ano anterior 
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antes mas de forma fácil. isso permitiu ve-
rificar que quando se simplificam as regras, 
as pessoas aderem e temos agora 25.000 
alojamentos locais registados. isso permi-
tiu que existisse um investimento enorme 
na requalificação e na regeneração urba-
na. A simplificação dos processos atrai                                 
sempre investimento.

outro aspeto importante foi a alteração 
na legislação dos hotéis. Alteraram-se 
também em 2008 alguns requisitos e exi-
gências para os hotéis, que existiam há 
décadas. Esse fator alterou por completo 
a construção de novas unidades hotelei-
ras, que deixaram de ser padronizadas,                           
o que contribuiu para o surgimento de                 
hotéis com mais alma e consequentemen-
te a utilização de imóveis antigos para                                                        
a requalificação com fins turísticos.

Alguns especialistas referem que existem 
hotéis em excesso em Lisboa. Concorda 
com essa opinião?

Claramente existiu um crescimento na 
oferta. Mas as taxas de ocupação também 
continuam a subir. o importante é con-
tinuar a trabalhar para garantir que con-
seguimos ir buscar mais mercados e que                                           
os turistas ficam mais tempo no destino. 
Não sou a favor de limitar a oferta.

Não estamos a assistir a um desequilí-
brio entre a crescente oferta turística nas                                                                                
zonas históricas de Lisboa e ao con-
sequente afastamento da população                        
portuguesa do centro da cidade?

Concordo que não devemos depen-
der apenas de uma única atividade e 
de poucos mercados. A diversificação                                  

permite-nos compensações e equilíbrios. 
todavia, o turismo teve a capacidade de 
mudar os centros das cidades, sobretudo 
de Lisboa e porto. Mas o desafio passa 
também por voltar a dinamizar o comér-
cio tradicional e fixar empresas. o turismo 
foi uma ótima porta de entrada, deu vida                      
e trouxe atratividade aos centros históri-
cos, mas ainda estamos longe de ter uma 
sobrecarga na oferta turística.

o turismo gerou a ‘faísca’ para a reabili-
tação mas não tem de ser o único, temos                    
de encontrar outras formas de atração.

o que é necessário fazer para se vender  
a imagem de portugal lá fora?

Estamos a redefinir a área de promo-
ção, a criar campanhas mais dirigi-
das e mais agressivas. Neste momento,                                                  
encontramo-nos a desenvolver esforços 
para dar um impulso ao turismo de negó-
cios e congressos. decidimos criar uma 
equipa especializada e agressiva para                 
captação de congressos “porta a porta” 
para promover portugal como destino 
de negócios. temos todas as condições                      
e pode ser uma forma de combater                                                                                  
a sazonalidade.

se fizermos uma analogia com o mercado 
francês a pergunta coloca-se: porque está 
a correr tão bem a compra de imobiliário 
português por cidadãos franceses? o prin-
cipal fator é termos condições competi-
tivas e sabermos comunicá-las. Quando                                                                                          
o fizemos os resultados surgiram. o cami-
nho é este: mostrar portugal ao mercado 
internacional e comunicar as suas vanta-
gens competitivas, tal como aconteceu 
com o mercado francês.

Quais as principais estratégias para                       
o turismo residencial?

A par com a nova estratégia que está a ser 
definida para o turismo em portugal, exis-
te um trabalho que está a ser desenvolvido 
para o turismo residencial. porque aqui 
temos muito para fazer. se olharmos para 
os números, verificamos que Espanha tem 
40% da quota de mercado, França e itália 
20% cada e portugal apenas 5%. Como se 
pode ver, temos aqui uma enorme margem 
de crescimento. ≠

turismo sEmprE a crEscEr
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Prime Secondary Prime secundário

Escritórios Muito Alto
Médio Alto (forte influência do tipo de 

edifício, inquilinos e contratos)
Baixo ou Médio Baixo

centros 
comerciais

Muito Alto (contudo, não se encontram  
no mercado de ativos prime)

Alto (segmento que tem tido procura)
Médio (para os que têm 
performances aceitáveis)
 Baixo (para os restantes)

comércio 
de rua Muito Alto Médio Alto Médio (com tendência a melhorar)

Retail Park Médio Baixo Médio Baixo Baixo

comércio  
"big box"

Alto a Médio (dependendo das 
caraterísticas contratuais e solidez 

do inquilino)

Alto a Médio (dependendo 
das caraterísticas contratuais e solidez 

do inquilino)

Alto a Médio (dependendo das                          
caraterísticas contratuais e solidez 

do inquilino)

indústria
Médio Baixo (apenas Sale & Leaseback 

motivado mais pelos ocupantes do que pelo 
imóvel)

Muito Baixo (sem nenhuma procura) Muito Baixo (sem nenhuma procura)

logística Muito Alto Médio Alto Baixo

residencial  Muito Alto (Lisboa Zona Histórica)                           
Alto (para restante)

Médio (tendência a melhorar mas  
dependente das facilidades de crédito)

Baixo

turismo 
residencial 

Muito Alto (segmento que tem ganho              
interesse devido a estrangeiros)

Médio Alto (mas dependendo das zonas)
Médio (há excesso de oferta                                 

em muitas zonas)

hotelaria Alto (tradicionalmente há poucas                
transações de hóteis em portugal)

Médio (tradicionalmente há poucas  
transações de hotéis em portugal)

Médio Baixo

terrenos para 
promoção

Alto (a ganhar muito interesse mas todos 
destinados a residencial)

Médio Baixo Muito Baixo (sem nenhuma procura)

mErcado dE invEstimEnto

Prime Secondary Prime secundário

Escritórios
Falta de novos espaços levará a um eventual 

crescimento moderado das rendas 
no final de 2016

Estagnação (procura insuficiente para 
suportar subidas de rendas)

Estagnação (procura insuficiente para 
suportar subidas de rendas)

centros 
comerciais

perspetivas de crescimento ligeiro e aumento 
de rendas variáveis

Evolução lenta e prevista  
principalmente para 2017

Evolução lenta 

comércio 
de rua Muito Alto Em crescimento moderado Estagnação

Retail Park Estável Estável (procura pouco sustentada)
Estagnação (continuação da transição 

para rendas variáveis unicamente)

comércio  
"big box" tendência para subir Em crescimento moderado Estagnação

indústria Estagnação (eventual queda) Estagnação (eventual queda) Estagnação (eventual queda)

logística tendência para subir tendência para subir Estagnação

residencial Alto (em crescimento) tendência ligeira para subir Estagnação

turismo 
residencial tendência para subir tendência ligeira para subir Estagnação

hotelaria tendência para subir tendência ligeira para subir tendência ligeira para subir

terrenos para 
promoção

 

mErcado ocupacional

Classificado em termos de crescimento de rendas e ocupação.Classificado em termos de interesse para investidores.
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TENDÊNCIAS

pássARos, pAssARiNHos, 
pAssARõEs, AvEs dE RApiNA 
E CuCos

Analisando em retrospetiva o ano de 2015 e extrapolando                        
as tendências para 2016, verifica-se que o atual mercado imobiliá-
rio contém vários elementos de consistências diferentes. 

Atualmente conseguimos distinguir com alguma clareza com-
portamentos diferentes entre o mercado de investimento                                           
e o mercado ocupacional, e dentro destes dois “mercados”, há 
que distinguir os segmentos prime e secundário, já para não                           
falar num recém surgido, secondary prime. por fim há que analisar 
cada um destes componentes em cada um dos sub-sectores de 
atividade, nomeadamente escritórios, centros comerciais, comér-
cio de rua, logística, indústria, residencial, terrenos para promoção, 
turismo e pouco mais.

Nos quadros abaixo apresentamos de forma sucinta as nossas               
previsões para a evolução do mercado imobiliário.

 

TENDÊNCIAS

frederico borges de castro
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Este perfil de investidor é um dos mais comuns de se encontrar                
a operar em portugal. Com uma liquidez considerável, apresentam 
capacidade, experiência e plataforma operacional para investir em 
portugal. Grande parte já detém ativos imobiliários no nosso país. 
A sua proveniência é essencialmente europeia e norte america-
na. investem principalmente em edifícios de escritórios e centros                 
comerciais prime.

INVESTIDoRES PRIVADoS E GRANDES 
Family OFFices
Esta categoria de investidor será também responsável por grande 
parte das transações em portugal. o seu foco é variado e vai des-
de as frações para Golden Visa para os investidores de pequeno 
porte até ao mercado de escritórios ou comércio de rua. procuram 
ativos prime situados na melhor zona de Lisboa, mas atualmente 
são forçados a encontrar alternativas devido à falta de produto. 
As suas reservas de capital não são normalmente muito grandes.                
Geralmente os investidores privados vão até aos 10 milhões de 
euros enquanto os Family Offices vão até aos 20 milhões de euros. 
são provenientes essencialmente da China, Brasil e Espanha.

GESToRES DE INVESTIMENTo 
E CAPITAL INSTITuCIoNAL

o atual comportamento do mercado 
imobiliário transacional é diretamente 
resultante do interesse dos diversos 
tipos de investidores que se encontram 
a operar no mercado português.

São de várias proveniências e de vários 
tipos e os seus interesses também. 
o mercado move-se de acordo com eles. 
Vejamos quem está e não está, no mercado 
imobiliário português.

13TENDÊNCIAS

Private equity / CoMPRADoRES 
FINANCEIRoS
Essencialmente de proveniência norte americana, estes investi-
dores têm estado muito ativos nos mercados reemergentes tal 
como irlanda, Espanha e portugal. Normalmente têm uma postura 
oportunista e procuram ativos que tragam potenciais mais-valias                        
e os seus objetivos situam-se entre os 20 e os 100 milhões                                                                                                                                          
de euros. Atualmente já se verificam alguns a sair do mercado   
português, enquanto outros, tentam entrar e são forçados a esco-
lher produtos secundários.

Existem apenas três ou quatro investidores nacionais em atividade 
no mercado no momento, alguns situados nas categorias acima 
referidas. o seu capital não é elevado e consequentemente o seu 
objetivo são imóveis de baixo valor, normalmente em redor dos 10 
milhões de euros.

REits são já um conceito antigo, mas em Espanha onde dão 
pelo nome de soCiMi, estas sociedades de investimento imobiliá-
rio Anónimas e Cotadas em Bolsa, foram em 2015 protagonistas                 
de peso com investimentos na ordem dos 5.500 milhões de euros. 
2016 verá a entrada destas sociedades em portugal com a procura 
dirigida a produtos core e também para a logística. É natural que                   
se dirijam também a sectores alternativos, como por exemplo                                                                                                                      
a saúde ou residências para estudantes. ≠

INVESTIDoRES INSTITuCIoNAIS 
NACIoNAIS

REITS

FuNDoS DE PENSõES 
E DE SEGuRADoRAS

FuNDoS DE RIquEzA SoBERANA

tratam-se de fundos consideravelmente capitalizados que pre-
tendem aumentar a sua carteira com ativos imobiliários. os in-
ternacionais podem ser de diversas proveniências, mas não 
estão muito ativos em portugal senão de forma indireta. os na-
cionais são pouquíssimos e apontam para investimentos entre os                                                                                                                                    
15 e os 30 milhões de euros.

uma das principais forças motrizes dos mercados europeus,                   
tal como Londres, ainda não se encontram no mercado nacional. 
Estes fundos têm uma estratégia de investimento a longo prazo              
e grandes reservas de capital próprio. tradicionalmente estão                                                                                                                        
focados em produtos e mercados consolidados, de baixo risco                                                                                 
e com pouca necessidade de gestão sobre os ativos. No atual 
contexto internacional poderão eventualmente vir a estar interes-
sados em diversificar e portugal poderá, se bem que com alguma                                                              
dificuldade, ser um destino. os investimentos situam-se normal-
mente acima dos 100 milhões de euros.
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14 oFFICES

No mercado de escritórios, 2015 sem ter sido
um ano histórico em termos de absorção,
foi um bom ano com uma ocupação
de 144.500 m2, representando um aumento
de 14% em relação a 2014, em Lisboa.

No ano transato os sectores de atividade 
de BPo (Business Process Outsourcing),
TMT’s (tecnologias, media 
e telecomunicações) & utilities mantiveram 
um forte crescimento e voltaram 
a ser determinantes na performance final 
do mercado de escritórios.

Relativamente ao valor das rendas prime 
ao longo de 2015, o Parque das Nações 
foi a única zona da cidade que registou 
um acréscimo de 12%, fixando-se 
em 14,5 €/m2/mês no final do ano, 
tendo a taxa de disponibilidade mais reduzida 
do mercado, com apenas 4,85%. 
A renda prime das restantes zonas 
de escritórios manteve-se estável.≠

oCupAção 
dE EsCRitóRios 
AuMENtou 14% 
EM 2015

oFFICES

ESCASSEz DE oFERTA 
ATuAL PoDERá 
PRoVoCAR uM TRAVão 
No CRESCIMENTo 
DA ABSoRção 
André Almada, senior director de offices, 
Retail, industrial & Logistics da CBRE, reve-
la que neste momento existe uma ausência 
de oferta de qualidade e com dimensão, 
devido à falta de construção dos últimos               
6 anos. Como consequência e mantendo-se 
a procura como a do ano passado, 2016 
poderá terminar com uma performance    
inferior a 2015.

A partir do segundo semestre de 2014                  
o mercado começou a animar e tivemos              
a expetativa de que a dinâmica do merca-
do de reabilitação também contemplas-
se o sector de escritórios, contudo, o que                    
se tem verificado é que com a euforia 
pela área de residencial, os escritórios têm                                                         
sido preteridos. 

A consequência imediata é que não sabe-
mos quando é que vamos voltar a ter 
um equilíbrio entre a oferta e a procura.                                     
o crescimento verificado entre 2014 e 2015 
na absorção de escritórios corre sérios               
riscos de estagnar ou até diminuir em 2016.  

A ENTRADA DA WEBHELP EM PoRTuGAL 

A CBRE foi responsável pela colocação               
da Webhelp, multinacional francesa de 
contact center, que iniciou a sua atividade 
em portugal com a ocupação de 5.000 m2 

na torre Fernão de Magalhães, no parque 
das Nações.  

A CBRE representou também o BNp pari-
bas no arrendamento de 4.000 m2 na Rua 

Alexandre Herculano, 50, em Lisboa.

outro caso de sucesso foi ainda o edifí-
cio Amoreiras square, onde a CBRE como 
responsável em exclusivo pela comer-
cialização do edifício, colocou uma área                       
de aproximadamente 3.500 m2 a entida-
des como a Regus, sAs ou Accenture. ≠

torre fernão de magalhães

Edifício alexandre herculano 50

amoreiras square
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16 CAPITAL MARKETS

o mElhor ano 
dE sEmprE 
para capital 
markEts
o ano de 2015 
representou  para                                          
o departamento de Capital 
Markets um crescimento 
de 86% face a 2007.

o ano de 2015 foi um ano recorde em 
termos de volume de investimento                 
no mercado imobiliário português, no 
qual  a CBRE consolidou a sua posição 
de líder de mercado, com uma quota                 
de mercado de 33%.

o sector de retalho assumiu um papel 
de destaque em 2015, com a venda 
de três centros comerciais dolce vita 
ao deutsche Bank, num total de cerca 
de 100.000 m2, que representou uma 
das maiores operações de centros 
comerciais dos últimos 10 anos em 
portugal. A venda da emblemática loja 
da Hermès e da pull & Bear, no Chiado, 
foram os negócios mais relevantes                   
ao nível das lojas de rua.

também no segmento de escritórios,               
a CBRE teve um papel importante com 
a venda de 7 edifícios de escritórios em 
Lisboa, entre eles, três imóveis  no Alfrapark 
e um na praça Marquês de pombal.

No sector logístico, a consultora assessorou 
ainda a venda e o arrendamento de um 
ativo logístico.

os investidores internacionais representaram 
90% do investimento em imobiliário comercial 
português e parte do investimento realizado 
por portugueses foi ainda suportado por 
investidores internacionais.

17CAPITAL MARKETS

para Nuno Nunes, diretor do departamento de Capital Markets            
da CBRE, se o ano de 2015 já foi muito positivo, 2016 poderá voltar             
a ser o melhor ano.

o segmento do retalho foi muito forte em 2015 e pela falta de oferta 
poderá ter um peso menor em 2016. o segmento de escritórios será 
o sector mais expressivo em 2016, pela vinda a mercado de muito 
produto de qualidade. 

Em portugal, tal como nos restantes países europeus, o segmento 
logístico tem ganho relevo e manterá essa tendência, uma vez 
que o binómio retorno/risco é atrativo quando comparado com           
outros segmentos.

No sector hoteleiro e como resultado do crescimento do número de 
turistas e hotéis em portugal, nos últimos três anos, em 2016 vamos 
assistir ao aumento do investimento, suportado pelo histórico                
de performance bastante positivo.

por fim, e com a escassez generalizada de produtos/imovéis 
core, os investidores vão começar a diversificar os alvos do seu 
investimento, dando mais importância a ativos alternativos, como    
a saúde, stands automóveis, residências de estudantes, entre outros.

2016 PoDERá SuPERAR o RECoRDE 
DE INVESTIMENTo IMoBILIáRIo

praça marquês de pombal

pull & bear - chiado

 dolce vita coimbra
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18 DEVELoPMENT

2015 foi o ano de consolidação, com a entrada em força 
do investimento estrangeiro em Portugal

o investimento em promoção imobiliária voltou a animar no se-
gundo  semestre de 2014 e consolidou-se de forma absolutamente 
inequívoca durante o ano de 2015. Estamos perante um novo ciclo 
imobiliário, onde os promotores mudaram de nacionalidade.              

Francisco sottomayor, diretor de development, refere que os pri-
meiros sinais positivos chegaram com a nova lei do arrendamento 
e posteriormente com o novo regime para a reabilitação urbana e 
respetivo regime de incentivos fiscais. duas apostas que vieram di-
namizar o mercado, no momento em que a construção nova deixou 
de ser a prioridade dos investidores.

os inúmeros projetos de reabilitação que arrancaram em Lisboa 
e, numa segunda fase, igualmente no porto, demonstram bem                      
o interesse dos investidores pelo sector residencial, principalmen-
te no segmento médio-alto e luxo. 

o turismo teve igualmente em 2015 um papel chave no de-
senvolvimento a que assistimos na cidade de Lisboa. o cres-
cimento recorde no sector foi o mote para múltiplos projetos                                                     

REABILITAção E TuRISMo ANIMARAM 
o MERCADo

iNvEstidoREs EstRANGEiRos ApostAM 
NA pRoMoção EM poRtuGAL

ALGARVE VAI VoLTAR A TER NoVoS 
PRojEToS

também no Algarve se começam a sentir sinais de aumento da 
atividade de construção, nomeadamente nas zonas mais conso-
lidadas em que não existe nova oferta, uma vez que nos últimos 
anos não se apostou em construção nova. 

Com a retoma da procura a que temos vindo a assistir em 2016 
vamos seguramente começar a assistir a uma nova vaga de de-
senvolvimento alavancada essencialmente pelo sector do turismo 
residencial. Estão inclusive a regressar investidores que querem 
construir projetos de maior escala, um excelente sinal de vigor 
deste mercado. 

turísticos saírem do papel, não só no sector da hotelaria tradicio-
nal, mas igualmente em  projetos de short term rentals. 

A grande mudança foi o aumento do interesse dos investidores 
estrangeiros pelo nosso mercado, que realizaram praticamen-
te todos os grandes negócios nacionais. Americanos, ingleses,                    
franceses e chineses são os que mais têm investido em portugal 
neste sector.

DEVELoPMENT

A CBRE assessorou a Catalunya Caixa na venda de vilamoura 
à Lone star. Esta é a maior transação de um projeto imobiliário 
turístico dos últimos 10 anos, em portugal, e um forte voto 
de confiança no nosso mercado. tratou-se de um negócio 
particularmente complexo, pela dimensão e pela tipologia do 
ativo, que reunia um grupo de empresas proprietárias da grande 
bolsa de terrenos para promoção, a concessão da melhor marina 
portuguesa e ainda um conjunto significativo de produto já 
edificado. Esta transação demonstra a capacidade única da CBRE 
para atuar no sector do turismo residencial, área que tem sido uma 
forte aposta da consultora nos últimos anos.

A CBRE foi responsável pela venda de 4 edifícios contíguos 
situados na Avenida da Liberdade e na Rua Rosa Araújo, em 
representação do Novo Banco. o conjunto de imóveis tem cerca 
de 10.000 m2  e foi vendido num processo recorde de dois meses 
a um fundo detido pelo perella Weinberg Real Estate Fund ii. ≠

VILAMouRA: A MAIoR TRANSAção 
DE uM PRojETo IMoBILIáRIo TuRÍSTICo 
DoS úLTIMoS 10 ANoS

VENDA DE 4 EDIFÍCIoS Do NoVo BANCo 
NA AVENIDA DA LIBERDADE

avenida da liberdade

vilamoura
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20 RETAIL

CoMÉRCio dE RuA 
Foi A ‘EstRELA’ 
do REtAiL EM 2015 

As lojas de rua voltaram a reconquistar os portugueses. 
o turismo tem vindo a ajudar esta dinâmica e a restauração 
também tem contribuído para esta tendência, com novos 
conceitos e abordagens.

TuRISMo ANIMA 
E DINAMIzA CoMéRCIo 
DE RuA 

o turismo tem vindo a ajudar na dinâmica 
do comércio de rua e a restauração 
também tem contribuído para a nova 
tendência. têm surgido novos conceitos 
de restaurantes, novas gastronomias e 
uma nova abordagem neste sector. um 
exemplo disso, foi a abertura dos Mercados 
da Ribeira e Algés.

Na capital, as lojas da Avenida da Liberdade 
e das principais ruas do Chiado estão com 
ocupação a praticamente 100%.

outras colocações importantes da CBRE, 
foram, por exemplo, a loja diCasa na Rua 
Fontes pereira de Melo, em Lisboa; duas 
lojas para a padaria portuguesa, uma nova 
loja Mcdonalds no parque das Nações;            
e o arrendamento nas Amoreiras da 
primeira loja em portugal da empresa de 
viagens espanhola, a B thetravel Brand, do 
Grupo Barceló.

Ao nível do Tenant Representation                         
(representação de insígnias), destaque 
para a colocação da Michael Kors, no 
Centro Comercial Colombo, e a venda  de                     
4 lojas e negociação de 15 agências do 
Barclays Bank.

para o departamento de Retail da CBRE,                                                                                                           
o ano de 2015 ficou marcado pelo 
dinamismo do comércio de rua, sobretudo 
nas cidades de Lisboa e porto. Foi 
um segmento que já tinha mostrado 
grande crescimento em 2014 mas que 
se confirmou no ano passado, com                              
a colocação de 9.800 m2 .

Entre os negócios de comércio de rua mais 
emblemáticos destaca-se a colocação da 
Loja das Meias e da porsche design na 
Avenida da Liberdade e a colocação da 
primeira loja da New Balance em portugal, 
na Rua do Carmo. Na cidade do porto,                  
a CBRE foi ainda responsável por colocar 

a primeira loja em portugal da scalpers                  
e a Anselmo 1910, ambas na Rua Cândido 
dos Reis, a x-treme na Rua de santa 
Catarina, entre outros negócios.

Carlos Récio, director de Retail Agency, 
revela que o comércio de rua registava 
um dinamismo superior em Lisboa, mas 
desde 2014 que assistimos igualmente                                         
a um acentuado desenvolvimento no porto. 
por exemplo, a intenção de transformar 
a Avenida dos Aliados na zona eleita do 
comércio de luxo, tal como a Avenida da 
Liberdade em Lisboa, é clara mas ainda 
temos um longo caminho a percorrer.

21RETAIL

Quanto aos Retail Parks e Stand Alones  
foram colocados pela CBRE 16.400 m2, 
com a inauguração da loja da Conforama, 
em Matosinhos, a Bricomarché, no parque 
Mondego, em Coimbra, e a Espaço Casa, 
em Alfragide, entre outros.

o consumo aumentou ligeiramente 
e voltou a dinamizar o sector tendo 
permitido à CBRE colocar 5.000 m2 em 
Centros Comerciais. 

As principais instruções deste ano foram 
o ikea Center Algarve, Forum Aveiro, City 
park Caldas da Rainha, parque Mondego, 
em Coimbra, torreshopping, o península 
Boutique Center, no porto, e o via Rápida,  
o novo e inovador projeto de conveniência 
localizado numa das estações da rede                     
de metro do porto.≠

RETAIL PARKS GANHAM 
IMPoRTâNCIA No MERCADo 
PoRTuGuÊS 

AuMENTo Do CoNSuMo 
DINAMIzA CENTRoS 
CoMERCIAIS

porsche design
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vAMos AssistiR A uMA NovA FAsE 
dA pRoMoção iMoBiLiáRiA No sECtoR 
iNdustRiAL E LoGístiCo

Armazéns especializados, armazéns 
de apoio ao comércio online e de proximidade 
aos centros urbanos, são as grandes 
apostas para este sector. 

o futuro deste segmento prende-se com a evolução do mercado, 
que neste momento atravessa uma fase de mudança. Contudo, 
já se observa uma descentralização mais significativa a nível 
geográfico de armazéns. Encontram-se espalhados de Norte                                                                                                                      
a sul do país, de forma a responder a operações logísticas mais 
ramificadas. 

Nos últimos anos, a tendência das grandes operações logísticas 
tem sido a deslocalização para fora de portugal, nomeadamente 
para Espanha, através de plataformas Logísticas ibéricas. 
Como consequência, tem aumentado a disponibilidade de 
grandes naves logísticas, reduzindo a estrutura empresarial 
em portugal dos operadores logísticos e consequentemente                                         
a diminuição do stock de produtos em solo nacional. por 
outro lado, tendo em conta essa descentralização, aumenta  
a necessidade de transporte dos produtos para portugal                              
e a procura por parte dos operadores logísticos de pequenas 
estruturas de cross doking, junto aos principais centros                
urbanos nacionais.

tendo em conta este panorama, prevê-se o surgimento                              
de novas oportunidades em portugal, que vão dar origem                    
a uma nova fase de promoção imobiliária, nomeadamente em:

• Armazéns especializados, com temperatura                                                
  controlada positiva ou negativa;

• Armazéns de apoio ao comércio online;

• Armazéns de Cross Doking, junto aos principais                 
  centros urbanos nacionais.

Nuno pereira da silva, Associate director de industrial & Logistics 
Agency da CBRE, salienta que neste segmento é necessário um 
acompanhamento muito próximo dos players do mercado e per-
ceber as tendências das operações logísticas, para além de domi-
nar os pormenores técnicos e a linguagem da atividade logística.  

É fundamental saber interpretar as necessidades de armazena-
gem e transformá-las em soluções imobiliárias ajustadas, acres-
centando valor à operação, ou seja, converter metros cúbicos em 
metros quadrados.

2015 FoI o ANo DE TRANSIção No 
INVESTIMENTo EM ARMAzéNS E LoGÍSTICA

PRojEToS EM DESTAquE DE 2015

Mesmo tendo sido um sector que sofreu uma queda acentuada 
nos últimos anos, em 2015 o segmento de industrial e Logística                                                                  
conseguiu alcançar algum dinamismo. tal como nos outros seg-
mentos do mercado imobiliário, também este contou com a 
entrada de investidores estrangeiros e foram realizadas várias                                                                                     
transações relevantes.

• Venda das instalações Campofrio à Brico 
depot, em Mem Martins, um terreno de cerca                                                                                              
de 41.500 m2 com um edifício de 3.000 m2.

• Mandato de gestão do portefólio de logística                       
de 355.000 m2 para a Logicor.

• Arrendamento e venda de uma nave industrial                 
de 12.000 m2, inserida no parque industrial de palmela.

• A CBRE está a comercializar em exclusivo a venda 
de uma nave logística, no parque Auto Europa                                                        
e diversos imóveis industriais de grande relevância                       
em localidades nacionais.

 INDuSTRIAL & LoGISTICS

o desafio é enorme porque pretendo implementar uma nova 
dinâmica neste segmento, respondendo às novas exigências. 
o mercado está em mudança e antecipamos uma nova fase,                      
à qual estamos preparados para responder.

Nuno pereira da silva juntou-se à CBRE em novembro de 2015 
e conta com 18 anos de experiência no mercado. 

pretendemos ser um parceiro estratégico para os nossos                 
clientes, no que se refere aos espaços que ocupam, ou que               
necessitem vir a ocupar. tendo nós um conhecimento aprofun-
dado deste segmento tanto a nível nacional como internacional,                    
temos como objetivo liderar este mercado em portugal. 

pERFiL: NuNo pEREiRA 
dA siLvA

Qual o desafio de pertencer à cbrE?

o que espera da nova equipa?

Estamos a desenvolver um forte investimento no departa-
mento, não só com a aposta nos recursos humanos, como                                                                                                                                             
no reforço da comunicação e imagem, na reformulação                             
de bases de dados e redes de contatos, apoiados pela estru-
tura nacional e internacional da CBRE. Queremos ser acima                                    
de tudo, consultores.

Que estratégias definiu para o departamento 
de industrial & logistics?

nuno pereira da silva

campofrio  nave industrial - palmela
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RESIDENTIAL

MERCAdo REsidENCiAL dE QuALidAdE 
É o FoCo do MAis RECENtE 
dEpARtAMENto dA CBRE
Em apenas seis meses de atividade, o Departamento de Residencial já tem 
em comercialização 35 empreendimentos.

o departamento de Residencial da CBRE 
iniciou a sua atividade em setembro de 
2015, com projetos residenciais relevantes 
na Grande Lisboa e no Algarve. A entrada 
no sector aconteceu de forma natural, 
seguindo a orientação de escritórios como 
Londres, paris, shangai ou dubai.

o segmento residencial de luxo foi dos mais 
ativos em 2015. também neste segmento 
a entrada de investidores estrangeiros 
trouxe dinamismo ao mercado residencial, 
sobretudo com a compra de edifícios 
históricos em zonas nobres da capital                      
e a reabilitação dos mesmos para um nicho        
de mercado.

Frederico Mendoça, director de Residential 
Agency, assegura que as autorizações de 
residência para atividade de investimento 
(ARi, vulgo “visto Gold”) e o regime 
fiscal especial dos Residentes Não 
Habituais constituíram um forte incentivo 
para que cidadãos com elevados 
rendimentos fizessem de portugal um 
destino de investimento preferencial 
beneficiando assim das vantagens                                                                          
fiscais associadas.

Neste segmento, os valores do metro 
quadrado são superiores a qualquer 
outro, sendo que os mais altos situam-se 
na capital portuguesa, nomeadamente na 
Avenida da Liberdade, onde ronda os 8 a 
9 mil euros o metro quadrado, e no Chiado 
e príncipe Real os valores rondam os 6 a 8 
mil euros, podendo atingir ainda em zonas 
muito prime, os 10 mil euros por metro 
quadrado.

Neste momento, a CBRE tem em 
comercialização uma carteira de 35 
empreendimentos, sendo que cerca de 15 
são de reabilitação, 22 na área da Grande 
Lisboa e 13 de turismo Residencial.

RESIDENTIAL

o empreendimento terraços da Guia, 
localizado a 700 metros da Casa da Guia, 
em Cascais, é o mais recente projeto que 
chega ao mercado com 24 apartamentos 

TERRAçoS 
DA GuIA – o NoVo 
CoNDoMÍNIo FECHADo 
DA GuIA 

vilamoura World, a entidade master                  
developer de vilamoura, no Algarve, está 
a investir 10 milhões de euros na Fase ii 
de L’orangerie. Este empreendimento 
é o primeiro projeto a desenvolver no 
âmbito do Masterplan de 400 hecta-
res, que prevê a construção de mais de                                                         
5 mil unidades residenciais nas 18 áreas                                               
de desenvolvimento projetadas durante      
os próximos 10 anos. 

A CBRE está a comercializar a Fase ii                 
do L’orangerie, que integra 32 unidades, 
desenvolvidas de frente para os campos 
de golfe: 6 villas t3 com piscina privada;                      
18 moradias t2 com jardim privado e pá-
tios interiores; 8 apartamentos, de t1 a 
t3, com vista de mar e sobre os campos 
de golfe em redor.

VILAMouRA, o GRANDE 
PRojETo Do PAÍS 
NoS PRóxIMoS ANoS

Esta  é uma área que promove muito os 
resultados. Assim, o sucesso das equipas 
está diretamente ligado à sua extrema 
dedicação, capacidade para ouvir “não”   
e perseverança. da nossa parte, estare-
mos cá para alimentar a motivação das 
nossas equipas e para as ajudar a alcan-
çar os seus objetivos.   

A CBRE tem na sua essência de serviço 
o imobiliário comercial, possuindo no 
entanto as ferramentas fundamentais 
para se destacar como um dos principais 
players na área residencial em portugal. 
temos escritórios em todos os países 
que têm interesse em investir em por-
tugal, temos uma equipa sólida e mo-
tivada e temos ainda a melhor marca 
imobiliária. diria por tanto, que temos 
as condições necessárias para atingir os                                                                
nossos objetivos. 

Que estratégias definiu para 
o departamento residential? 

pERFiL: FREdERiCo MENdoçA

sendo a CBRE a empresa líder do sector 
de consultoria imobiliária a nível mundial,  

Qual o desafio de pertencer 
à cbrE?

o que espera da nova equipa? 
Frederico Mendoça, juntou-se à CBRE em 
setembro de 2015 com o objetivo de criar e 
liderar uma nova área de negócio dedicada ao 
imobiliário residencial.

frederico mendoça

ouro grand

é um desafio pertencer a esta equipa 
que luta todos os dias para conseguir fa-
zer melhor e superar as expetativas dos               
nossos clientes. 

l’orangerie  

A CBRE tem em comercialização o edifício 
ouro Grand, composto por 55 apartamen-
tos, com tipologias t0, t1, t1 duplex, t2, t2 
duplex e 2 lojas. Em plena Baixa pombali-
na e com frentes para a Rua do ouro, Rua 
da Conceição e Rua do Crucifixo, o edifício 
ouro Grand está situado na Baixa pombalina 
e trata-se de um projeto  de uma empresa                                                     
de capitais chineses, a  Level Constellation.  

A construção do imóvel remonta ao início 
do século xviii, pela mão do Marquês de pombal. 
o projeto de reabilitação é assinado pela               
Arquiteta Catarina Almada Negreiros. ≠

ouRo GRAND – o Luxo 
DA REABILITAção 
NA BAIxA PoMBALINA

em condomínio fechado. A CBRE está a 
comercializar as tipologias t3 e t4 (duplex), 
com preços a partir dos 575 mil euros.

o empreendimento, promovido pela 
Marfer, é composto por três blocos de 
apartamentos, jardins e terraços privativos, 
garagens individuais com capacidade para                      
4 a 8 carros e uma piscina comum. 
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durante o ano de 2015 foram concluídos 
40 edifícios de habitação em Lisboa, o que 
significa um acréscimo de 69% na oferta 
da cidade, com mais 524 fogos.

A aposta na reabilitação de imóveis é res-
ponsável por este impulso à criação de 
nova habitação na capital. o centro histó-
rico de Lisboa concentra o maior número 
de edifícios reabilitados, onde zonas como 
a Avenida da Liberdade, príncipe Real,              
Chiado, Bairro Alto e são paulo são as mais 
valorizadas. dos edifícios que ainda estão 
em construção, atualmente o preço médio 
de comercialização chega aos 5.500 €/m2, 
valor que já é 10% superior face aos que já 
foram concluídos e vendidos em 2015.

Estes são números avançados pelo estudo 
- Lisbon Residential Brick index - da CBRE, 
com foco na construção e comercialização 
de edifícios de habitação em Lisboa. A par 
deste dinamismo da reabilitação, a procu-
ra do turismo residencial é cada vez maior, 
sendo que muitos edifícios com projetos 
de habitação destinam-se ao arrendamen-
to de curta duração. 

Ainda que maioritariamente português, o 
perfil do comprador possui uma fatia de 
aproximadamente 20% de estrangeiros, 
sendo que ambos compram quer para uti-
lização própria como para investimento, 
neste último caso para colocação no mer-
cado de arrendamento de curta duração.

A tendência dos próximos anos será o au-
mento do número de edifícios reabilitados 
no centro de Lisboa, com destaque para 
a Avenida da Liberdade e Cais do sodré, 
que renascem como zonas residenciais.                         
os imóveis com cachet estão a populari-
zar-se e, com a subida de preços e aumen-
to da procura de imóveis em Lisboa, é pos-
sível a estabilização do segmento alto do 
mercado em 2016. ≠

 

LisBoA: 40 Novos EdiFíCios dE HABitAção 
CHEGARAM Ao MERCAdo EM 2015
A aposta na reabilitação urbana tem sido responsável pelo aparecimento de novos projetos 
de habitação na capital portuguesa.

≠ 2016 panorÂmica
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uMA EquIPA PLuRIDISCIPLINAR  

ESTABILIzAção EM 2016

A equipa é o sucesso da empresa. A equipa de avaliações con-
juga várias formações, desde a engenharia de território à enge-
nharia civil e mecânica. para melhor comunicação com os clientes 
internacionais, um dos elementos do departamento tem formação 
académica internacional e é proveniente do Reino unido. 

A CBRE aposta na qualificação da sua equipa pois esta é a garan-
tia da qualidade que pretende oferecer aos seus clientes. 

No ano de 2015 a equipa reforçou a formação com mais dois ele-
mentos certificados pelos RiCs – Royal institution of Chartered 
surveyors, sendo que neste momento todos os elementos têm 
esta certificação.

Em 2015 a CBRE voltou a ser a melhor consultora imobiliária                   
na categoria de Avaliações na edição de 2015 dos Euromoney 
Real Estate Awards. A nível global, este é o quarto ano 
consecutivo que a CBRE é nomeada a consultora mundial nº 1 
em imobiliário, tendo já recebido este prémio em oito edições.

para Frederico Borges de Castro, director de valuations da 
CBRE, as avaliações imobiliárias têm cada vez mais importância                            
na estratégia de negócio das empresas. É um sector cada vez 
mais profissionalizado e os consultores assumem um papel 
mais relevante na determinação dos riscos para o investidor.

desde 2013 que os investidores internacionais voltaram a olhar 
para portugal e temos assistido a investimentos avultados                         
e, por essa razão, as avaliações para investidores estrangeiros 
têm aumentado. Em 2015 realizámos 50% das avaliações para 
investidores estrangeiros e 50% para portugueses.

devido à experiência e qualidade do departamento de 
avaliações, foram realizadas pela equipa da CBRE, em 
2014 e 2015, as avaliações dos portefólios mais relevantes 
em portugal. Entre eles, o Novo Banco, Banif, tranquilidade, 
Fidelidade e Açoreana. 

No ano de 2015, o departamento de avaliações avaliou cerca                   
de 15 milhões de metros quadrados, totalizando um valor 
superior a 12 mil milhões de euros.

para 2016 espera-se uma estabilização do mercado. No entanto, 
deve existir um arrefecimento da economia mundial o que poderá 
ter alguma influência no mercado.

os diversos sectores, na maioria dos casos, devem-se manter es-
táveis, sendo o residencial o que provavelmente mais irá crescer, 
sobretudo os ativos mais bem localizados e de melhor qualida-
de, mas é expetável que o segmento secundário também comece               
a movimentar-se. ≠ 

.

AvALiAçõEs: 
NúMERo 1 
EM poRtuGAL 
E No MuNdo

sede - novo banco
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EM 2015 FoRAM GERIDoS 33 ATIVoS

o ano de 2015 foi de grande sucesso já que o departamento geriu 33 ativos, com um valor 
superior a 500 milhões de euros, num total de mais de 500 mil metros quadrados e 260 
inquilinos. 

Foi um ano de crescimento, sobretudo na área da logística. Este segmento teve bastante 
dinâmica sobretudo devido à entrada de um investidor americano, a Logicor, que escolheu 
a CBRE para a gestão dos seus mais de 300 mil metros quadrados de ativos logísticos 
e industriais, localizados nas zonas prime do mercado, tais como a Azambuja e Alverca.

MAxiMiZAR o vALoR dos 
Ativos dos CLiENtEs

o desafio estratégico do Departamento de Asset Services 
é assistir os seus clientes a maximizarem o valor dos seus 
ativos através de uma visão 360 graus sobre os mesmos.

o objetivo do sector imobiliário, como em qualquer outro
sector, é que o investimento num ativo seja rentável. é com 
essa finalidade que o Departmento de Asset Services da CBRE 
trabalha com os clientes no sentido de aumentar 
o valor dos seus ativos.

Luís Teodoro, Diretor de Asset Services, adianta 
que a CBRE gere os ativos dos seus clientes através de uma 
visão de 360 graus sobre os mesmos, envolvendo nessa gestão 
outros departamentos da CBRE que vão desde 
a comercialização, a gestão de projetos e arquitetura, 
a consultoria e o investimento. A diversidade de ativos 
sob gestão dá à CBRE uma visão muito abrangente 
do que move o mercado e as diferentes abordagens para 
comercializar, gerir e vender os ativos. A CBRE trabalha muito 
de perto com inquilinos e proprietários no sentido 
de compreender as expetativas de ambos e de garantir 
que estas se cumprem.
 
A função de Asset Services vai muito para além da gestão 
operacional do dia a dia onde tem especialistas nas diferentes 
vertentes tais como marketing, técnica, administrativa, 
operacional, comercial, entre outras. A CBRE trabalha também 
no sentido de antecipar alterações no futuro que possam 
afectar o valor dos ativos, apoiando assim os seus clientes 
na preparação de planos de negócios anuais ou plurianuais.

objetivo: Ser a empresa independente líder de mercado 
na gestão de centros comerciais em Portugal

Nos centros comerciais, a CBRE conquistou no início 
de 2016 a gestão dos dolce vita de Coimbra, porto e douro, 
e é um segmento onde pretende continuar a crescer. 
No total, a CBRE gere, em portugal, 7 centros comerciais 
e retail parks e a nível ibérico gere 30, mas a ambição continua 
a ser a de aumentar este número.

o mercado de transações vai continuar ativo em 2016 na área 
dos centros comerciais e o cenário de crescimentos na gestão 
neste segmento de mercado é expetável. 

o desafio estratégico do departamento de Asset services 
é o de posicionar e diferenciar os Centros Comerciais 
no mercado, com vista a criar posicionamentos únicos 
e sustentáveis no longo prazo. para tal é fundamental 
criar uma estratégia de produto, mix comercial e comunicação 
diferenciadora e que faça sentido para a área de influência 
do centro comercial. Esta combinação é conseguida através 
do talento de uma equipa multidisciplinar que compreende 
a equipa presente no centro comercial, as equipas centrais 
de coordenação, marketing e técnica, mas também a equipa 
comercial, de arquitetura, de gestão de projeto e de investimento. 

A CBRE iniciou a gestão da torre oriente junto ao Centro 
Colombo em 2015. o edifício passou a fazer parte do programa 
Premier Properties da CBRE, através do qual são geridos edifícios 
como a tour First em paris, o the Edge, em Amesterdão 
ou a torre shanghai, na China. o programa passa por gerir o ativo 
com um nível de serviço premium, tal como se de um hotel 
de 5 estrelas se tratasse.  ≠

O ano de 2015 foi de grande sucesso já que o 
departamento geriu 33 ativos, com um valor superior a 
500 milhões de euros, num total de mais de 500 mil metros 
quadrados e 260 inquilinos.  
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Torre oriente é a primeira Premier Property em Portugal

torre oriente - colombo
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2015 foi o ano de maior atividade para o departamento                                   
de Research e Consultoria da CBRE. Através de alguns dos                       
estudos realizados, foi possível concretizar negócios importantes                    
e relevantes para os resultados da empresa.

Cristina Arouca, diretora de Research and Consultancy  da CBRE,                 
revela que os estudos são fundamentais para as decisões dos pro-
prietários e investidores, nomeadamente na hora de concretiza-
rem um negócio.

um exemplo disso foram os negócios que envolveram a transação 
de quatro centros comerciais da insígnia dolce vita e ainda de um 
edifício de escritórios, a saber: o dolce vita douro, porto, Coimbra 
e Monumental e os escritórios integrados neste último. tudo co-
meçou quando a Lone star, um fundo americano, pediu um estudo 
para o reposicionamento de cada um dos imóveis. o fundo era 
o principal credor dos imóveis e queria perceber o potencial de 
valorização dos mesmos. o departamento de Research e Consul-
toria da CBRE desenvolveu uma análise estratégica para cada um 
dos imóveis, com exceção do dolce vita Coimbra, para o qual a 
CBRE tinha um conflito de interesses pelo facto de gerir um outro 
projeto de retalho concorrente. Com base nos estudos efetuados,                  
a Lone star verificou que tinha boas oportunidades de investimen-
to e adquiriu os imóveis, os quais foram, posteriormente vendidos, 
com a intermediação da CBRE, em 2015 e já no início de 2016.

Nos relatórios produzidos ao longo do ano, destaca-se uma              
enorme integração com os outros departamentos da empresa       
e uma cada vez mais frequente criação de equipas multidiscipli-
nares para o desenvolvimento dos projetos. No caso dos estudos 
realizados para os dolce vita, em particular, a equipa de Consul-
toria trabalhou em estreita parceria com os departamentos de 
Agência, nomeadamente de Retalho e Escritórios, Asset services, 
Building Consultancy e Capital Markets.

o envolvimento de diversos departamentos da empresa logo 
numa fase inicial de estudo tem tido um efeito multiplicador                    
na atividade da CBRE. Efetivamente, em muitos casos, os clien-
tes acabam por contratar os serviços de outros departamentos 

Estudos dE MERCAdo 
são A ‘CHAvE’ do NEGóCio  

A NECESSIDADE DE INFoRMAção CADA 
VEz MAIS ATuALIzADA Do MERCADo  
o crescimento da atividade de investimento no mercado imo-
biliário português e a diversidade de ativos procurados obri-
gou a CBRE a dar uma resposta ainda mais célere nos estudos 
realizados. Na área de Research implica uma informação cada 
vez mais atualizada do mercado em todas as áreas e a divul-
gação de um maior número de relatórios. 

para 2016, a diretora de Research e Consultoria, está confiante 
num ano de grande movimentação imobiliária, muito focado 
no mercado de investimento e reabilitação, e tão bom como 
o de 2015. ≠

para a implementação das estratégias que resultam dos estudos                        
de consultoria desenvolvidos.

os relatórios realizados para os investidores exigem muita respon-
sabilidade e são muito minuciosos, já que os clientes são cada vez 
mais cuidadosos na análise e concretização dos seus negócios. 
sendo ainda reduzido o financiamento bancário, é o dinheiro dos 
próprios investidores que está em causa, pelo que, mais do que 
nunca os riscos têm de ser muito bem medidos. simultaneamente, 
muitos investimentos são efetuados por Fundos imobiliários ou  
de Private Equity, os quais precisam de assegurar a confiança dos 
seus participantes. 2015, foi assim um ano em que o cliente foi 
mais exigente e os estudos mais detalhados.

Ao longo do ano de 2015 foram desenvolvidos mais de 20 estudos 
de análise estratégica e reposicionamento, quer de centros co-
merciais quer de escritórios; análises de best-use para o desenvol-
vimento de terrenos, assim como a realização de relatórios de Due 
Diligence Comercial de apoio à transação de imóveis. destaque 
também para as análises de best-use da Quinta do Bensaúde, para 
o Millennium BCp e de dois projetos em Lisboa para a Krestlis. 
Quase todos os estudos encomendados à CBRE foram realizados 
para clientes estrangeiros.

dolce vita douro

dolce vita porto

MudAR ou Não 
MudAR? 
Eis A QuEstão...

Mudar ou não mudar? Eis a questão                
de grande parte das empresas após                 
o fim do contrato de arrendamento. para 
a maioria, a opção é a permanência no 
mesmo escritório, sendo a qualidade da 
gestão dos edifícios um dos motivos mais 
importantes apresentados na tomada de 
decisão das empresas.

o estudo ‘stay or Not to stay’ da CBRE, 
analisou 500 empresas para compreender 
os fatores que justificam o comportamento 
dos arrendatários quando avaliam sair 
ou não de um escritório. das empresas 
inquiridas, apenas 12% mudaram de 
localização após o fim do contrato de 
arrendamento e das que mudaram de 
local, quase dois terços alteraram a área 
ocupada – 50% dessas empresas foram 
para locais com área superior.

A gestão dos edifícios em termos 
da qualidade dos serviços técnicos 
(relacionados com a qualidade de 
construção e das infraestruturas do 
edifício) e dos serviços comerciais (relação 
entre o arrendatário  e a empresa gestora 
do edifício) são fatores importantes para           
a tomada de decisão. 

As conclusões do estudo indicam que as 
taxas de satisfação são 10% inferiores para 
as empresas que mudam de escritório face 
às que se mantêm no mesmo escritório, 
no que respeita a serviços de manutenção                 
e de limpeza dos edifícios.                                                               

Em termos gerais, para a gestão dos 
serviços técnicos do edifício a diferença é 
de 8,3% e 7,25% no caso dos serviços de 
natureza comercial ou relacional.

A mais óbvia diferença nos níveis de 
satisfação entre empresas que mudam                   
de localização e as que se mantém                       
no mesmo escritório relaciona-se com                         
as seguintes funcionalidades técnicas:

• Serviços claros e rápidos para           
reportar falhas; 

• Elevadores suficientes e fiáveis; 

• Comunicações claras e avisos       
 adequados para obras;

• Sistemas e equipamentos                
de controlo de temperatura              
suficientes, silenciosos e fiáveis.

As empresas preferem não mudar de escritório quando estão 
satisfeitas com a gestão dos edifícios. Só optam pela mudança 
quando necessitam de mais espaço.
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é cada vez mais recorrente que os proprietários deleguem 
na CBRE todo o processo imobiliário. 

Entre os projetos de 2015, realçam-se                    
alguns deles. A renovação do lobby                    
do Avenida 252, situado na Avenida                                                                                                   
da Liberdade, incluiu a sua transformação 
num espaço contemporâneo, confortável e 
requintado. Este local passou a ter a maior 
parede vegetal artificial que existe em por-
tugal, com 60 m2. tratou-se de um projeto 
‘chave na mão’, onde todos os processos 
passaram pela CBRE. 

também nesse ano, o departamento ga-
nhou três projetos importantes. para a 
Nokia Here, a CBRE geriu o projeto de                
escritório, no Edifício Atlanta ii, nas  Laranjei-
ras, em Lisboa. para a Merck Farmacêutica, 
com 1.300 m2, a CBRE está a realizar o pro-
jeto e gestão de projetos da reforma do es-
critório no Edifício duo, e para a sAs está 
igualmente a proceder ao projeto e gestão 
de projeto do novo bescritório no Edifício 
Amoreiras square.                                                                                

para a sealed Air, a CBRE tem a cargo                  
o projeto e a gestão de projeto do novo 
escritório de 900 m2 na  Quinta da Fonte.

No Forum Aveiro a consultora tem                  
a cargo a gestão de projeto da remodela-
ção da praça da alimentação, um espaço 
de 1.200 m2.

Filipe Fonseca, diretor do departamento 
de Building Consultancy, refere que a CBRE 
pode oferecer projetos de A a Z em todos 
os sectores do imobiliário. É cada vez mais 
recorrente que os proprietários deleguem 
na consultora todo o processo imobiliário, 
incluindo a arquitetura e o design. Existem 
boas perspetivas para 2016, com um au-
mento no trabalho a realizar na área dos 
centros comerciais, através do reposicio-
namento de produto. também se preveem 
novos projetos para o sector da hotelaria                                                             
e reabilitação.

PRojEToS Do ANo DE 2015 
EM DESTAquE   

BuiLdiNG CoNsuLtANCy 
CREsCE MAis dE 100% 
EM 2015

33BuILDING CoNSuLTANCy   

A CBRE é, hoje em dia, uma marca que 
significa qualidade e excelência. o gran-

Espero que a equipa continue a traba-
lhar motivada, com vontade de crescer e 
com a qualidade que tem demonstrado 
mesmo antes da minha chegada.

A estratégia vai passar por desenvol-
ver as áreas de Gestão de projetos e o 
design development com o objetivo de 
sermos reconhecidos como a melhor 
empresa de Gestão de projetos de por-
tugal. vamos também diversificar a nos-
sa atuação para novos sectores como o 
retail, a hotelaria e a reabilitação.

qual o desafio de pertencer   
à CBRE? 

o que espera da nova
equipa? Filipe Fonseca, diretor do departamento 

de Building Consultancy, veio da CBRE 
Brasil e juntou-se à equipa de portugal 
há cerca de cinco meses. o novo diretor 
tem já objetivos bem definidos.

filipe fonseca

de desafio diário é servir todos os nossos    
clientes com uma qualidade excecional, 
entregando um serviço que realmente 
represente um valor acrescido.

que estratégias definiu para  
o Departamento de Building 
Consultancy? 
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34 NEoTuRIS

tuRisMo NACioNAL 
GANHou GRANdEs pRojEtos 
EM 2015

um ano marcado pela entrada de novos players internacionais 
no mercado português, nomeadamente a Lone Star 
em Vilamoura e o MINoR Group nos Hotéis Tivoli.

2015 foi um ano muito positivo para o turismo Nacional. Em com-
paração com 2014 o crescimento verificou-se em todos os seg-
mentos deste mercado, entre eles o número de dormidas em 
empreendimentos turísticos que subiu cerca de 6,7%, tendo a re-
gião Norte (+ 13,6%), a área Metropolitana de Lisboa (+ 6,7%) e o                       
Algarve (+ 2,7%) registado um aumento significativo da procura.

também na oferta registou-se um crescimento assinalável. Novos 
empreendimentos turísticos inauguraram durante o ano passado, 
sobretudo em Lisboa e porto. verificou-se igualmente o reforço 
de posição de cadeias nacionais e internacionais de referência,             
assim como o desenvolvimento de conceitos boutique na capital 
e na invicta.

um ano onde entraram novos players internacionais no mercado, 
nomeadamente a Lone star em vilamoura e o MiNoR Group nos 
Hoteis tivoli (ex-Grupo Espírito santo), bem como a manutenção 
do investimento dos principais grupos nacionais, como os Grupos 
pestana, vila Galé, sANA ou porto Bay.

Eduardo Abreu, partner da neoturis, empresa participada pela 
CBRE, revela que em relação ao parque hoteleiro nacional, veri-
ficou-se um crescimento de 1% a nível global, com destaque para 
a área metropolitana de Lisboa e do porto e Norte onde o cresci-
mento do número de camas foi, respetivamente, de 3,3% e 1,8%.

de assinalar um crescimento de unidades de alojamento classifi-
cadas como alojamento local, principalmente em Lisboa e porto, 
segundo dados do turismo de Lisboa o número de camas regis-
tadas em alojamento local é de 16.500, correspondendo a 32% da 
oferta da cidade.

Quanto ao turismo residencial, apesar da redução do número dos 
vistos Gold (formalmente ARi), por razões processuais e não de 

PARquE HoTELEIRo NACIoNAL CRESCEu 1%   

NEoTuRIS

procura, verificou-se a manutenção do crescimento da procura                
de segundas residências em portugal. 

Lisboa, o oeste, Cascais e o Alentejo Litoral foram as regiões que 
concentraram maior investimento em empreendimentos turísticos 
e de produto final. também o Algarve e o porto/douro mantêm 
uma trajetória de crescimento interessante.

Entre os grandes projetos que marcaram 2015, destaque para a 
aquisição de vilamoura por parte da Lone star, a aquisição dos 
Hotéis tivoli pelo Minor Group e a entrada da marca Meliá em                
Lisboa, associada ao fundo discovery/Explorer investments.                                           
A negociação de mais uma unidade HotusA no porto e a entrada 
de um importante investidor de origem belga no mercado hotelei-
ro na cidade de Lisboa foram ainda relevantes.

para 2016 aposta-se na concretização de algumas transações                 
de unidades hoteleiras em Lisboa, porto e Algarve, assim como      
de terrenos para desenvolvimento de projetos de turismo                                                                                                                 
residencial no Algarve. ≠

oS GRANDES PRojEToS Do ANo   

tivoli marina - vilamoura

oceânico  - amendoeira golf resort
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36 ESTuDo: CHECK IN

A CBRE estima que 2015 fechou transações 
de volumes superiores a 20 mil milhões de 
euros na Europa, constituindo um ano recorde.

Aumento da liquidez, baixo custo do capital e tendência                                   
de crescimento de viagens de origem asiática levam os capitais  
da ásia a vir fazer «compras» na hotelaria europeia.

Estes fatores resultaram em níveis recorde de investimento asiático 
no sector hoteleiro na Europa, em 2015. No último ano, registou-
se um valor de 1,6 mil milhões de euros de investimento neste 
segmento, o que representou 21% do total de transações. É a mais 
elevada percentagem de investimento asiático, se compararmos 
com quaisquer classes de ativos comerciais, como escritórios 
(17%), retalho (9%) ou industrial (5%) e uma subida de 393% desde 
o pico de mercado do último ciclo de 2007.

As constatações resultam do mais recente estudo da CBRE ‘Check 
in’, sobre o investimento em hotelaria na Europa.

o estudo sublinha ainda que os ativos hoteleiros premium em 
capitais europeias ou cidades de forte vocação turística continuam 
a ser muito atrativos. No entanto, os investidores asiáticos estão 
cada vez mais dinâmicos nos ativos de 3 e 4 estrelas, dadas as 
sólidas perspetivas de crescimento de capital e o crescimento da 
confiança nas suas capacidades operacionais.

No que respeita ao nível geral de investimento em hotéis europeus, 
a CBRE estima que 2015 fechou transações de volumes superiores 
a 20 mil milhões de euros, no que constituiu um ano recorde.                   
No entanto, espera-se que o volume do investimento em 2016 seja 
idêntico ao de 2015 – e não superior – dadas as estratégias de 
longo prazo adotadas pelos investidores asiáticos e o consequente 
impacto que têm na disponibilidade de stock. ≠

HotELARiA EuRopEiA: 
A iNvAsão dos CApitAis 
AsiátiCos

GLoBAL WoRKPLACE SoLuTIoNS

Em 2015 a CBRE adquiriu o negócio da Global 
Workplace Solutions à johnson Controls.
Com esta aquisição a consultora reforça 
a estratégia de negócio, que passa por 
disponibilizar serviços globais e integrados 
de elevada qualidade, fortalecendo as relações 
com algumas das mais importantes empresas 
do mundo. 

o ano de 2015 foi de crescimento para a CBRE. A nível internacional 
ficou marcado pela aquisição do negócio da Global Workplace 
solutions (GWs) da johnson Controls. 

Este negócio tinha uma posição de liderança em soluções de              
gestão de infraestruturas profissionais para grandes empresas                 
e outros ocupantes. Em 2014, a GWs obteve receitas de mais                
de 3 mil milhões de dólares.

A área de Global Workplace solutions fundiu-se com a linha                    
de negócio de outsourcing da CBRE e a junção dos dois negócios 
adotou a designação de Global Workplace solutions. Com esta 
união, a CBRE passou a disponibilizar soluções para diversificados 
segmentos empresariais, em particular na área financeira, saúde, 
industrial, ciências, tecnologia e telecomunicações. 

Em portugal, a johnson Controls entrou no mercado em 1996                    
e tem neste momento a gestão de 64.500 m2 distribuídos por 
várias grandes empresas como a iBM, a Cisco, a Bp, a philips,                    
o BBvA, a Microsoft ou CsC. 

CBRE AdQuiRE NEGóCio 
dE GLoBAL WoRKpLACE soLutioNs 
dA joHNsoN CoNtRoLs

microsoft microsoft

microsoft
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38 GLoBAL WoRKPLACE SoLuTIoNS

Com esta aquisição, a CBRE abarca todo o ciclo do mercado 
imobiliário, desde as transações até à gestão dos ativos na sua 
plenitude. os serviços da GWs incluem o Facility Management de 
instalações, com serviços que vão desde a manutenção técnica 
aos sistemas elétricos e de ar condicionado, à receção, correio 
interno, segurança e gestão de espaços.

para álvaro Caldas, Area operations Leader da CBRE GWs 
em portugal, o objetivo é liderar este segmento de mercado a 
nível mundial e ser referência sobretudo, no que diz respeito 
à manutenção eléctrica e à manutenção de ar condicionado. 
para 2016 o objetivo é aumentar o número de clientes em                        
portugal, tendo já garantidos os contratos com mais duas                
grandes empresas. ≠

CBRE NEWS

A CBRE foi distinguida como a melhor consultora imobiliária                  
em portugal, pela 7ª vez na edição de 2015 dos prémios Construir.

o galardão foi entregue no dia 29 de setembro, no Lisboa                       
Marriot Hotel. Nesta edição houve ainda prémios para os sectores 
da Arquitetura, Engenharia e Construção.

CBRE ELEitA A MELHoR
CoNsuLtoRA iMoBiLiáRiA
EM poRtuGAL

MiL LivRos 
usAdos doAdos 
às BiBLiotECAs 
MuNiCipAis dE LisBoA
A CBRE celebrou o dia Mundial do Livro, com uma campanha 
de recolha de livros usados. Foram reunidos cerca de mil livros                 
usados e em bom estado que foram canalizados para as                                                                                                                                    
bibliotecas municipais de Lisboa.

uma ação que decorreu nos edifícios geridos pela CBRE e nos es-
critórios da empresa entre os dias 16 e 24 de abril 2015. A recolha 
abrangeu todo o tipo de livros - científicos, pedagógicos, infanto-
juvenil, históricos, romances, enciclopédias, entre outros.

cisco

bbva
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40 CBRE NEWSCBRE NEWS

doze profissionais da CBRE caminharam 
ou pedalaram de suas casas até ao escritó-
rio no dia 18 de setembro 2015. A pé ou de 
bicicleta juntaram-se à 5ª edição da inicia-
tiva Bike to Work, organizada pela Lisboa 
E-nova – Agência de Energia e Ambiente 
de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa. 

uma iniciativa que contou também com o 
apoio da Federação portuguesa de Ciclo-
turismo e utilizadores de Bicicleta, no âm-
bito das comemorações do dia Europeu 
sem Carros, que teve como tema em 2015: 
“Choose. Change. Combine.”

BiKE to 
WoRK

pAdEL pARA AjudAR 
A HABitAção soCiAL
A dupla António Castello Branco e joão pedro Andrade foi                     
a grande vencedora da segunda edição do padel Cup da CBRE. 
Esta edição foi disputada no dia 9 de maio 2015, no Nacional 
padel, em Lisboa. um torneio solidário cujo valor das inscri-
ções reverteu, na sua totalidade, para o projeto just a Change. 

A just a Change é uma Associação sem Fins Lucrativos que 
tem como principal objetivo a luta contra a pobreza habita-
cional. uma instituição que trabalha para devolver a dignidade 
habitacional às famílias mais necessitadas. 

A just a Change mobiliza ainda jovens universitários como 
voluntários nas obras, de forma a fazê-los parte da solução                       
à pobreza habitacional, acreditando que estes assumirão 
uma posição mais solidária e comprometida com a sociedade                  
no resto das suas vidas. ≠
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poRtuGuEsEs pREMiAdos 
No CoNCuRso uRBAN 
pHotoGRApHER oF tHE 
yEAR 2015

três portugueses figuraram entre os pre-
miados do concurso urban photographer 
of the year 2015. Foram eles diogo Mi-
guel Carvalho Gonçalves, Luís sarmen-
to e Marcos sobral. oscar Rialubin, das                                                                                        
Filipinas, foi o vencedor da edição deste 
ano, com a imagem "xyclops”, uma foto-
grafia que mostra um relojoeiro no seu tra-
balho em doha, no Qatar.  

o concurso promovido pela CBRE des-
de 2006 conta com a participação de fo-
tógrafos amadores e profissionais, que 
têm como desafio captar a essência do                     
ambiente urbano através do tema ‘Cities at 
Work’. Na edição deste ano foram aceites 
inscrições de todo o mundo, atraindo mais 
de 21 mil participações, de 113 países.≠

xyclops -  oscar rialubin

The Sound of Solitude - luís sarmento
Waiting for the Work - diogo miguel                                   

carvalho gonçalves

CBRE NEWS

No Natal de 2015, a CBRE realizou em parceria com a Make-A-Wish, uma campanha de solidariedade nos seus escritórios e nos edifícios 
que estão sob a sua gestão. No total foram angariados cerca de 1.000 euros.

Realizar os desejos de crianças com doenças graves através da partilha de estrelas Make-A-Wish, em troca de uma contribuição 
mínima de 1 euro, foi o desafio proposto. o escritório da CBRE, torre oriente, Edifício oMNi, Central office, d. joão ii, Neopark, Edifício 
Conselheiro, Edifício Berna, Werfen e o Arquiparque 1, 4 e 5 encheram-se de estrelas Make-A-Wish, que decoravam as árvores de Natal.

A Make-A-Wish é uma instituição de solidariedade social com presença em 39 países, que tem a missão de realizar desejos de crianças 
e jovens, entre os 3 e os 18 anos, com doenças que colocam as suas vidas em risco.

NATAL SoLIDáRIo
Ao REALIzAR DESEjoS 
DE CRIANçAS CoM 
DoENçAS GRAVES 
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