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Nos anos 80 as cidades conheceram programas de constrw;:ao massiva, 
grande parte da qual destinada a escrit6rios. Lisboa nao fugiu a regra. 

Neste texto faz-se uma reflexao sabre o mercado de escrit6rios em Lisboa 
numa dupla perspectiva. Por um lado, a consolidagao de um mercado de 
escrit6rios em ediffcios especializados traduz uma nova forma de produzir 
cidade, de o capital intervir no espago urbana, facto que se demonstra 
principalmente pelas alteragoes ocorridas na fileira de produgao. Por outro lado, 
este processo reflecte a reestruturagao p6s-fordista e a emergencia da 
sociedade de servigos, uma vez que os mercados imobiliarios transmitem ao 
territ6rio os efeitos da mudanga econ6mica global. Assim, depois de uma breve 
caracterizagao da situagao actual do mercado em Lisboa, consideramos os 
agentes mais relevantes nas mudangas detectadas e as suas consequencias 
na organizagao do espago da cidade para, finalmente, perspectivar estes 
processes no quadro de mutagoes mais profundas e gerais. 

1 - 0 mercado de escrit6rios 

Actualmente no mercado de escrit6rios em Lisboa identificam-se dois estra
tos com 16gicas de produgao individualizadas, um a que podemos chamar seg
mento moderno e internacionalizado e outro tradicional e domestico. Por vezes, 
este ultimo e tambem designado «difUSO», por oposigao a 16gica <<COncentrada» 
do primeiro. 0 segmento moderno instala-se em ediffcios feitos proposita
damente para receber ocupagao por escrit6rios, enquanto o tradicional, e aqui 
reside a razao desta denominagao, perpetua a forma habitual (<<tradicional») 
de oferecer espago de escrit6rios atraves da conversao de ediffcios (ou 
andares) construfdos para habitagao. 

0 levantamento da P&l efectuado em 1990 nas areas mais centrais da 
cidade avalia a area de escrit6rios em ediffcios de habitagao em 460 990m2 , 

o que representa 26,8 % da area total de escrit6rios (1 718 470 m2 com 248 
predios especializados). Em 1991 o parque foi acrescido com 23 novas ediffcios 
que oferecem 92 212m2, pelo que, no infcio do corrente ano o stock de escrit6-
rios em Lisboa seria um pouco superior a 1 800 000 m2. 

(*) Este texto e uma adaptagii.o da colaboragii.o prestada como consultor a GEOIDEIA, que 
esta a desenvolver um estudo sabre escrit6rios em Lisboa para a Camara Municipal de Lisboa. 

(**) Departamento de Geografia da Faculdade de Letras de Lisboa. 
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A oposigao oferta nova concentrada, oferta tradicional difusa deriva do facto 
de no novo ediffcio de escrit6rios todo o espago ou grande parte dele, ser a 
partida afecto a esse uso, o que se traduz em importantes volumes de 
escrit6rios disponfveis nas novas areas terciarias, enquanto o esquema 
tradicional se processa atraves duma substituigao pontual de fogos por 
escrit6rios. A oferta de espago em cada ediffcio e relativamente reduzida, pais 
a conversao de fracg6es vai ocorrendo no tempo e nao acontece em todas 
de uma s6 vez. Para alem da expansao de ediffcios especializados de 
escrit6rios, a principal caracterfstica da actual fase da oferta e a existencia de 
«grandes projectos». A oferta de alguns promotores nao se. limita a urn ediffcio, 
mais ou menos alto, mas distribui-se par urn conjunto de im6veis que 
apresentam grande volume e constituem importante polo de concentragao de 
servigos. 

A mudanga de usa pode ocorrer em qualquer ponto da cidade desde que 
oferega vantagens locativas e de prego o que contribuiu para a ideia generali
zada de que se tratava de uma «oferta difusa». A localizagao das PME e das 
profiss6es liberais da uma boa aproximagao a geografia do «terciario difuso» 
na cidade e permite constatar que o seu padrao nao e totalmente disperso; 
Estas actividades predominam nas areas centrais terciarias donde divergem 
prolongamento que correspondem as vias mais largas e que oferecem maior 
acessibilidade. Os mediadores imobiliarios que entrevistamos sao de opiniao 
que a maior percentagem de oferta e procura de fracg6es em ediffcios antigos 
multiuse ocorre na zona do Marques e Avenidas Novas, ou seja, coincide com 
a area onde a oferta de escrit6rios em ediffcios novas e tambem mais 
importante. Fora daqui, apenas foi referida a Avenida Almirante Reis, admitindo
-se que o restante espago de escrit6rios em ediffcios multiuso, de valor mais 
baixo que os centrais, seja comercializado directamente pelos proprietaries, 
atraves de anuncios nos jornais, ou par meio de mediadores que operam em 
estratos mais baixos do mercado (1). 

A analise dos processos de mudanga de usa aprovados pela Camara 
Municipal de Lisboa tambem aponta para a importancia do Marques-Avenidas 
Novas na oferta de fracg6es de escrit6rios em ediffcios multiuso. Com efeito, 
33,3 % dos pedidos de alteragao em nome individual dizem respeito a ediffcios 
situados nestas zonas e mais 16 % a Almirante Reis (quadro 1 ). 

As qualidades dos modernos ediffcios de escrit6rios tern reflexos em termos 
de pregos e vao condicionar os utilizadores que se encontram num ou noutro 

(1) 0 levantamento da P & I em 1990 permite avaliar em cerca de 30% a importancia dos 
escrit6rios em ediffcios de habitagao nas zonas 1 (Avenida da Liberdade, Marques e zonas limftrofes) 
e 11 (Avenidas Novas). Este valor desce significativamente para 9% na zona 111 (Amoreiras, Praga 
de Espanha e Benfica). 
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mercado. Assim, o estrato moderno alberga bancos, companhias de seguros, 

diversas outras empresas da area financeira, sedes de grandes empresas da 

industria e dos servi<;os, companhias estrangeiras recentemente instaladas em 
Portugal e empresas de servi<;os ligadas ao usa de novas tecnologias, como 

a ocupa<;ao das torres do complexo Amoreiras (quadro 2) ilustra, enquanto no 

mercado tradicional predominam pequenas empresas de servi<;os ou mesmo 
da industria, profissoes liberais, empresas antigas em que a componente das 

novas tecnologias nao e acentuada, que empregam poucas pessoas e que 

nao podem despender muito nas instala<;6es. 
Tal como para a habita<;ao, que estudamos anteriormente (T. Barata 

Salgueiro, 1983), os varios produtos que aparecem no mercado de escrit6rios 

provem de promotores diferentes. As licen<;as de utiliza<;ao passadas pela 

CML entre 1987 e 1991 sao muito elucidativas da diferen<;a entre o tipo de 
promotor que actua nos dais mercados (quadro 3). Enquanto nos requerentes 

de ediffc_ios novas as empresas de constru<;ao e as imobiliarias tern uma 

presen<;a· importante, nos pedidos de altera«;ao aqueles em nome individual 

destacam-se muito, com 56,6 %. Tratar-se-a, na sua maioria, de senhorios 
que par saida do inquilino pretendem alterar o usa da frac<;ao, hip6tese 

confirmada pelo tipo de altera<;ao requerida. Com efeito, dos 84 pedidos em 

analise apenas dais se referem a obras em residencias e um a estabelecimento 

comercial, todos os restantes implicando escrit6rios. Embora a grande distancia, 

vern em segundo Iugar, como requerentes de altera«;6es, os grupos que 
designamos par «outros» e por «empresas do comercio, industria e servi<;os» 

(ECIS). Como a unica informa<;ao sabre a actividade de requerente existente 

nos processes e a sua designa<;ao, a classifica«;ao apresentada no quadro 3 

resulta apenas do tratamento destas. lnclufmos em «Outros>> as designa<;6es 

colectivas impossfveis de distribuir pelas classes anteriores. Na sua grande 

maioria deve tratar-se de pequenas empresas do ramo da constru«;ao ou do 

comercio, industria e servi<;os (ECIS), pois o requerente apresenta-se com 

varios names pr6prios sob a forma generica Jose Campos e Outros. Tambem 

aparece um nome proprio e «Filhos>> ou •<lrmaos», «Herdeiros de [ ... ]», 

ou mesmo associa<;ao de dais names pr6prios, casas todavia menos 

frequentes. 

A observa<;ao do quadro alias confirma genericamente esta suposi<;ao pais 

o grupo «Outros>> distribui-se quase em partes iguais pelos edificios novas e 

pelas altera«;6es. No primeiro caso, devem situar-se essencialmente os 

pequenos construtores e como tal o interpretamos neste texto, enquanto os 

que figuram nas altera«;6es devem ser equivalentes a ECIS (empresas do 

comercio, industria e servi<;os) que pretendem introduzir altera<;6es na frac«;ao 
que ocupam. 
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QUADRO 1 

Licengas de utilizagiio da CML: morada dos requerentes (em nome individual) 
de pedidos de alteragiio ' 

Zona Freguesia Nlimero de 
casas 

Percentagem 

Marques do Pombal ................ . Coragao de Jesus ........................ .. 
Sao Mamede .................................. . 

6 
2 
1 

Avenida da Liberdade ............ .. 
Sao Sebastiao ................................ . 

Subtotal .......... .. 9 11,11 

Avenidas Novas ...................... .. 
Sao Sebastiao ................................ . 
Nossa Senhora de Fatima ............ . 

4 
12 

Subtotal .......... .. 16 19,75 

Praga de Espanha .................. . 
Campolide ..................................... .. 
Sao Domingos de Benfica ............ . 

Subtotal .......... .. 2 2,47 

Sao Jorge de Arroios .................... . 
Anjos ............................................... . Almirante Reis ........................ .. 

9 
4 

Subtotal .......... .. 13 16,05 

Madalena......................................... 1 
Santa Justa..................................... 2 

Baixa, Chiado e Bairro Alto..... Marti res............................................ 1 
Encarnagao ...... ................ .... .. .. ..... .. . 4 
Santa Catarina ...................... .......... 1 

Subtotal .......... .. 9 11 '11 

Outros ..................................... .. 32 39,51 

Total geral ....... 81 

QUADRO 2 

Empresas de apoio as actividades econ6micas instaladas 
nas torres das Amoreiras 

100 

Area Financeira ............................................................................................................. 84 

Operagoes sabre im6veis ...................... .... ........................ ............................ 35 
Mediadores . . . .. .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 13 
Seguros .......................................................................................................... 8 
Servigos financeiros e bancarios .................... .................................. ............ 23 
Fundos de investimento ...................................................... ~:........................ 8 

Servigos prestados as empresas .............................................. ........ ........................... 57 

Servigos prestados as empresas ............................................................ ...... 23 
Servic;:os de contabilidade e jurfdicos .... .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. ....................... 12 
Servic;:os de arquitectura e engenharia......................................................... 10 
Servigos de publicidade ................................................................................. 6 
Servigos de processamento de dados .................. ............................ ........... 6 

Servigos de transporte .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .... .. 9 

6 



QUADRO 3 

Licen~as de utiliza~ao por tipo de obra e por tipo de promotor, em Lisboa 

Altera9oes (a) 

Tipo de promotor Total Ediffcios ~--,---,----,----
novas Total Escrij6rios Comercio Habija9ao 

Nome individual ....................................... 98 16 82 81 2 
Empresas de constru<;:ao ........................ 29 26 3 3 
lmobiliarias ............................................... 22 17 5 6 
Associa<;:oes ............................................. 12 5 7 7 
Ban cos, seguros ...................................... 15 7 8 8 2 
EGIS ......................................................... 23 4 19 21 1 
Outros ······················································ 44 (b) 23 (c) 21 21 4 

Total ............................ 243 98 145 147 8 3 

(a) A soma das fun96es e superior ao total porque este se refere a processos ou ediffcios e as aijera¢es a 
frac96es. No mesmo ediffcio podem ser aijeradas duas fracv6es de escrit6rios, ou uma de escrit6rios e uma de habi
tavao, etc. 

(b) Maioritariamente construtores ou construtores-promotores como se explica no texto. 
(c) Equiparadas as EGIS (empresas do comercio, industria e servi9os) como se explica no texto. 

2 - Altera~oes na fileira de promo~ao imobiliaria 

Os principais trac;:os das alterac;6es ocorridas na fileira de promoc;:ao 
imobiliaria sao os seguintes: 

A promoc;:ao de escrit6rios afirma-se como actividade aut6noma (SGII 
e promotores «tout court») da de construc;:ao e capaz de lanc;:ar 
grandes volumes em pontos seleccionados do territ6rio; 

Aparecimento de investidores institucionais que buscam o aluguer de 
escrit6rios como forma de colocac;:ao de capital tendo em vista um 
rendimento a media prazo; 

Redefinic;:ao da actividade de comercializac;:ao com profissionalizac;:ao e 
expansao das mediadoras. 

Deve salientar-se que esta redefinic;:ao dos agentes que actuam na oferta 
de imobiliario se deve em larga medida a reestruturac;:ao ocorrida no sistema 
financeiro e a importante entrada de empresas e capital estrangeiro no pafs. 
Naturalmente que ela tambem nao se poderia ter produzido sem a vigencia 
de uma expansao global da economia responsavel pela criac;:ao de novas 
empresas, pelo crescimento de outras, pela adopc;:ao de novas tecnologias, 
tudo com reflexos no aumento da procura de espac;:o para escrit6rios. 

Desde 1987 registou-se uma forte acelerac;:ao da procura que teve reflexos 
na subida dos prec;:os, uma vez que a oferta era reduzida. Esta situac;:ao 
propiciou elevados rendimentos aos investimentos no imobiliario e contribuiu 
para estimular a oferta tendo-se assistido a uma verdadeira euforia neste 
mercado com importante crescimento da oferta de escrit6rios. 
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2.1 - Agentes 

Os agentes que merecem maior atenc;:ao sao os promotores, os mediadores 
e os investidores. Nao inclufmos na analise os construtores nem o municipio 
porque a sua acc;:ao nao registou alterac;:oes expressivas neste campo. Adiante 
faremos referencia a algumas iniciativas da CML. 

2.1.1 - Promotores 

0 promotor e responsavel por todas as actividades requeridas pelo desen
volvimento urbanfstico de uma propriedade (ou late) desde a compra do terrene 
ate a sua ocupac;:ao pelo utilizador final. 

As etapas processuais inerentes a actividade do promotor envolvem a selec
c;:ao do terrene e respectiva aquisic;:ao, execuc;:ao de estudos e projectos neces
saries a edificac;:ao, construc;:ao do im6vel e respectiva comercializac;:ao. 
0 promotor costuma ser caracterizado pela procura do rendimento a curta prazo 
uma vez que a sua actividade termina com a venda do ediffcio, ou seja, com 
a realizac;:ao do capital investido desde que iniciou o processo. Para a 
realizac;:ao das varias tarefas enunciadas, o promotor pode dispor de um corpo 
tecnico apropriado ou, o que e regra cada vez mais frequente, recorrer a 
empresas especializadas em cada uma dessas actividades, bem como a banca 
para obter financiamento. 

Tradicionalmente, e com muita frequencia, as tarefas de promoc;:ao eram 
desempenhadas pelos construtores que ampliavam assim a sua actividade e 
se convertiam em construtores-promotores como lhe chamou Topalov (1972) 
quase nao se individualizando o agente intermediario promotor. 0 desen
volvimento das relac;:oes capitalistas de produc;:ao e a expansao do investi
mento imobiliario acabam todavia por propiciar a individualizac;:ao deste agente, 
sem que isso implique a cessac;:ao da actividade dos promotores-cons
trutores. 

0 quadro 3 mostra que dos 98 ediffcios conclufdos para escrit6rios em 
Lisboa nos ultimos cinco anos 26,5 %, ou 50 %, se considerarmos os «Outros» 
como pequenos construtores (como explicado anteriormente), foram ainda 
promovidos par uma empresa construtora, 11 ,2 % por empresas do comercio, 
industria ou servic;:os, com destaque para as financeiras, que sao em larga 
medida tambem utilizadores finais, e 22,4 % por empresas que podemos 
considerar principalmente como promotoras. 

Antes do 25 de Abril, para alem dos construtores-promotores destacavam
-se ja dais tipos de promotores imobiliarios, a banca e as grandes empresas. 

Os bancos possufam empresas imobiliarias que faziam promoc;:ao de habita
c;:ao para os segmentos altos ou em estreita ligac;:ao com o turismo, eventual
mente tambem ediffcios de escrit6rios. Esta ultima situac;:ao, alias como as 
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outras, podia ocorrer devido a tomada de posse pelo banco de bens 
penhorados em razao de incumprimento dos compromissos. Tambem temos 
conhecimento de ediffcios desenvolvidos para albergar servigos pr6prios e que 
acabaram por ser vendidos. 

A promogao realizada pelas grandes empresas andou normalmente asso
ciada a construgao de uma sede. As sedes de empresas toram, segundo 
cremos, os primeiros ediffcios de escrit6rios construfdos em Lisboa propositada
mente com esse tim e marcam o infcio da migragao do centro terciario 
tradicional da cidade (Baixa-Chiado) para norte, pela Avenida da Liberdade. 
A tftulo de exemplo recordem-se os ediffcios BP e Shell perto do topo norte 
da Avenida da Liberdade, a ex-sede da TAP na Rua do Conde de Redondo, 
a ICESA na Avenida da Liberdade junto aos Restauradores (ediffcio depois 
ocupado pela Direcgao-Geral do Comercio lnterno). No seguimento das 
pioneiras, os anos 80 viram os bancos e as principais companhias de seguros 
instalar sedes na Avenida e Avenidas Novas (Lioyds, Espfrito Santo, Credito 
Predial, Nacional Ultramarino, Caixa Geral de Depositos, por exemplo). 

Paralelamente a construgao de sedes por grandes empresas, comegou a 
constituir-se, nos anos 60, urn mercado especializado de escrit6rios com a 
construgao de ediffcios vocacioriados para este tim destinados a venda ou ao 
aluguer, na totalidade ou por tracg6es, processo que depois de uma tase de 
expansao no infcio dos anos 70 s6 conheceu grande incremento 10 anos 
depois. 

A partir do Marques de Pombal, onde cedo se tornou visfvel, ditundiu-se 
nos tecidos adjacentes e nas Avenidas Novas, tendo contribufdo para que estas 
areas viessem progressivamente a ganhar o estatuto de novo centro terciario 
da cidade. 

A tase actual da oterta de escrit6rios coincide com a expansao dos 
promotores e, para muitos dos entrevistados, toi iniciada com a construgao do 
complexo das Amoreiras (1983-1987), considerado uma nova tilosotia na oterta 
de espago de escrit6rios em Lisboa. 0 complexo plurituncional com grande 
volume de construgao substitui a 16gica do predio, do lote; 

Quest6es ligadas com o prestfgio e eticacia continuam a alimentar a procura 
nos segmentos medio-alto e alto por via da transterencia de instalag6es. Hoje 
uma sede ou urn escrit6rio e tanto urn investimento econ6mico como social. 
Em Portugal, como o mercado de oterta de escrit6rios de qualidade em editfcios 
apropriados e relativamente recente, ha ainda muitas empresas que precisam 
de mudar, que, por raz6es de imagem ou de eticiencia, tern de dispor de urn 
escrit6rio moderno. 

0 capital das empresas de promogao que actuam na regiao de Lisboa 
provem da industria (Grupo Amorim, RAR), da industria e servigos (SONAE), 
ou da banca (grupos Espfrito Santo, Horacio Roque, que, no entanto, 
promovem principalmente habitagao) e quase sempre esta associado a capital 
estrangeiro. 
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Para alem das empresas que continuam a mandar fazer urn ediffcio para 
a respectiva sede, nos promotores com certa dimensao podem distinguir-se 
as sociedades de gestao e investimento imobiliario (SGII), que foram 
autorizadas pelo Decreto-Lei n.2 291/85, de 24 de Julho. Com este instrumento 
legal pretendia-se dinamizar o mercado imobiliario estabelecendo como 
actividade principal destas sociedades «O arrrendamento para habitagao e a 
prestagao de servigos conexos em im6veis por elas adquiridos ou construfdos>> 
(artigo 1.2). Este decreto nao se traduziu na criagao de sociedades, pelo que 
em 1987 o Decreto-Lei n.2 237/87, de 12 de Junho, fez uma revisao parcial 
da regulamentagao e fixou o objectivo principal destas sociedades no 
arrendamento dos im6veis pr6prios, deixando de impor restrig6es quanto ao 
seu destino. Atendendo aos importantes beneffcios fiscais concedidos as SGII, 
desde 1985, constitufram-se entao diversas sociedades deste tipo, chegando 
a atingir a meia centena e englobando empresas da industria ou do comercio 
que recorriam a este estatuto como forma de obter beneffcios fiscais. 

No sentido de moralizar a actuagao destas sociedades, o Decreto-Lei 
n.2 135/91 repos a prioridade ao mercado de arrendamento para habitagao, 
obrigando as SGII existentes a destinar metade do seu patrim6nio imobiliario 
a esse tim num determinado prazo. Face a estas restrig6es, muitas SGII 
abandonaram entao esse estatuto, nao se encontrando hoje em actividade mais 
do que oito ou nove. E mesmo estas queixam-se do ratio imposto a habitagao 
para aluguer que consideram excessivo. Algumas das empresas contactadas 
estavam a investir no turismo e a comprar ediffcios habitacionais arrendados 
como forma de satisfazer as imposigoes legais sobre a quota de patrim6nio 
afecta ao aluguer de habitagao. 

As SGII, bem como algumas sociedades sem este estatuto que elas 
geraram, funcionam como promotores vendendo ou alugando os ediffcios que 
terminam. 0 comportamento do mercado e a necessidade de autofinanciamento 
podem tambem explicar a venda de terrenos com projectos aprovados por parte 
destas empresas. 

Os mecanismos de concentragao que conduzem a formagao de grupos 
econ6micos estao presentes no sector imobiliario de modo que muitas das 
empresas contactadas integram-se em estruturas empresariais complexas, 
identificadas pelos accionistas mais fortes. Alias a propria natureza do neg6cio 
imobiliario favorece a multiplicagao das empresas. Com efeito, desde ha muito 
que existe tendencia para afectar cada empreendimento a uma empresa. Uma 
das raz6es para a grande instabilidade das empresas de construgao civil deriva 
do facto de muitas serem criadas para fazer urn ediffcio concreto, dissolvendo
-se uma vez terminada a obra. Nas novas condigoes da oferta e com o 
aparecimento dos promotores continua a verificar-se esta tendencia para atribuir 
cada projecto a uma estrutura empresarial diferente, funcionando a promotora 
como holding. Foi-nos dito que as vantagens deste tipo de procedimento se 
prendem com quest6es de financiamento. A diversidade permite a matriz (hold-
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ing) associar como parceiro investidores diferentes em cada empreendimento, 
concentrando assim as participa96es dos varies accionistas em vez de dispersar 
o capital par todas as realiza96es. 

A existencia de maior numero de empresas mais pequenas torna a 
estrutura mais flexfvel, facilita a gestae, os contactos com os bancos e permite 
tambem isolar casas de fracasso, nao comprometendo neles todo o grupo. 

Os grupos presentes tem com frequencia participa9ao de bancos e de capi
tal estrangeiro. Alguns limitam-se ao sector imobiliario, estando empresarial
mente presentes em quase todas as fases do processo de promo9ao de que 
e exemplo o FENALU, outros sao subconjuntos de grupos mais vastos e mais 
complexes que reunem uma grande diversidade de participa96es em diferentes 
ramos de actividade, desde a industria ao comercio, da banca ao imobiliario, 
do turismo a comunica9ao social, de que sao exemplo o grupo Amorim ou o 
grupo SONAE. 

2.1.2 - Os investidores 

Enquanto o promotor procura um rendimento a curta prazo que cubra os 
riscos inerentes a sua actividade, o investidor e um agente que procura um 
rendimento seguro a media e Iongo prazo. Evita correr riscos e procura um 
rendimento moderado e constante, a volta de 9%-10% durante 10 ou 15 anos. 
Para alem do rendimento, o investidor conta igualmente com a «Valoriza9ao 
da pedra» no tempo ou, pelo menos, com a sua nao desvaloriza9ao. 

Ha no essencial tres tipos de investidores, os particulares, as empresas e 
os institucionais. 

Tradicionalmente o investimento dos particulares no imobiliario era 
canalizado para a habita9ao e so muito recentemente os escritorios come9aram 
a atrair a aten9ao destes investidores. Os mediadores com que falamos foram 
unanimes em reconhecer o aparecimento destes agentes no mercado, nalguns 
casas investindo no imobiliario os Iueras conseguidos no perfodo altista da 
balsa. Ainda numericamente pouco expressivos, poderao ter tendencia a 
aumentar. 

As empresas sempre investiram no imobiliario quer para a sua propria 
instala9ao e funcionamento, quer para investimento. 0 grande destaque cabe 
as financeiras (bancos e companhias de seguros), mas mesmo fora do universe 
empresarial classico, aparecem investidores como associa96es de 
benemerencia, misericordias, caixas de previdencia, funda96es, entre outros. 
Tradicionalmente tambem estes investimentos eram canalizados para a 
habita9ao de aluguer mas depois, com o crescimento da infla9ao e a 
deprecia9ao dos alugueres, voltaram-se para o turismo. Mais recentemente 
encontram na propriedade imobiliaria comercial (maioritariamente de escritorios) 
um novo polo de diversidade. 
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Os investidores institucionais sao agentes mais recentes no mercado na 
medida em que o seu aparecimento foi propiciado par medidas legislativas 
que se prendem com a reestruturactao do sistema financeiro e da seguranc,;:a 
social. Os principais sao as companhias de seguros, ramo vida, os fundos de 
investimento imobiliario e os fundos de pens6es. Representam uma forma de 
canalizar para o imobiliario pequenas poupan9as e parte da mais-valia do 
trabalho hipotecada a pensao de reforma. 

Os fundos de investimento imobiliario foram introduzidos pelo Decreta-Lei 
n.Q 246/85, de 12 de Julho, depois alterado pelo Decreta-Lei n.Q 101/87, de 
6 de Marya, o qual suscitou a constituictao dos quatro primeiros. Em 30 de Junho 
de 1988 estes fundos detinham 20,8 milh6es de cantos em carteira. Actual
mente (Junho de 1992) existem 17 fundos imobiliarios. 

Nas sociedades que gerem os fundos de investimento imobiliario o capital 
provem dos detentores das participa96es aos quais os gestores tern de garantir 
uma remuneractao peri6dica. 0 valor dos tftulos de participa9ao pode ser 
recuperado em qualquer momenta, no caso dos fundos abertos, ou apenas 
ap6s um certo prazo, nos fechados. Esta diferen9a coloca naturalmente 
diferentes condicionantes a gestao dos fundos. 

Os bloqueios decorrentes da lei do arrendamento comercial (congelamento 
dos alugueres) e o sistema de trespasses tornam o investimento imobiliario 
pouco atractivo para estes investidores. Os estrangeiros, que a maior parte 
dos operadores consideram ser um enorme potencial devido a sua grande 
dimensao, nao vern para Portugal e os que vierem procuram ir-se embora. 
Os nacionais tendem a ultrapassar a sua functao de investidor lanctando-se na 
promoctao com o tim de captar as mais-valias inerentes a transformactao de 
usa e valorizactao do sftio. Oeste modo, mais uma vez, o papel dos diversos 
agentes mistura-se e as respectivas rela96es perdem clareza. 

Embora referindo-se a habita9ao e nao a escrit6rios, uma notfcia dos jornais 
(Expresso, de 2 de Maio de 1992) vern ilustrar o que dissemos sabre a activi
dade promotora dos Fll. 0 IMOVEST vai construir 4000 togas em Santa Marta 
de Corroios num terreno de 90,5 ha que adquiriu par 900 000 cantos. 

De modo semelhante, constata-se que os fundos de pens6es, em vez de 
investirem directamente no imobiliario, investem nos fundos de investimento 
imobiliario, detendo quantidades apreciaveis de tftulos de participa«fao. 

A expansao destes fundos, quer em numero de empresas gestoras, quer 
em capitais, faz prever o aumerito tendencial do mercado de aluguer, situayao 
muito ligada no entanto com a revisao das leis do arrendamento. Sabre isto 
importa ter presente a importancia econ6mica e social destes agentes, pelo 
que isso implica de contrapoder (capacidade de exercer pressao e fazer lob
bying) face aos agentes tradicionalmente contraries a revisao da lei do arren
damento: os comerciantes (2). 

(2) E as familias, naturalmente, no que se refere ao habitacional, hoje apesar de tude mais 
«evoluido•• que o arrendamento comercial. 
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2.1.3 -A comercializar;:ao do produto escrit6rios 

No geral as empresas de construgao asseguram directamente a comerciali
zagao dos edificios que promovem, enquanto os promotores recorrem com tre
quencia e empresas especializadas, as mediadoras. De igual modo, nos proces
sos posteriores de revenda ou mudanga de inquilino recorre-se cada vez mais 
a estas empresas especializadas. 

Para alem da simples mediagao, que consiste em par em contacto o vende
dor e o comprador ou o senhorio e o inquilino, as mediadoras fazem avaliagao 
de propriedades, hoje muito importante no seguimento do Decreta-Lei n.Q 237/ 
87, de 12 de Junho, sobre reavaliagao dos activos imobilizados nas empresas, 
dao conselho sobre investimento imobiliario e, nalguns casos, fazem tambem 
administragao de condominios. 

A expansao das mediadoras prende-se com a maior profissionalizagao do 
sector e com o aparecimento de novos agentes. Quando a promogao andava 
associada a construgao, os mediadores quase nao eram necessarios para a 
venda de edificios novos e as agencias de comercializagao do produto 
imobiliario funcionavam portanto principalmente com edificios ja construidos, 
tratando de alugueres e trespasses. Ate meados dos anos 70 algumas destas 
companhias (agencias de compra e venda de propriedades) desempenharam 
um papel activo no mercado porque compravam propriedade para depois 
revender e financiavam a construgao de im6veis, caso em que asseguravam 
a comercializagao. Com a subida dos pregos e das taxas de juro estas 
operag6es tornaram-se incomportaveis para empresas que nao possuiam 
grandes volumes de capital. Assim, algumas faliram como foi o caso da 
CONFIDENTE, e outras reconverteram a sua actividade, restringindo-a aos 
aspectos da mediagao acima enunciados. 

Hoje a actividade de compra de propriedades para revenda esta muito limi• 
tada a sociedades que fazem parte de grupos financeiros como a COMPAVE 
(BPA). Mas, mesmo estas seleccionam muito criteriosamente as compras, prefe
rindo, no geral, funcionar como mediadores, procurando um cliente para o pro
duto em vez de o adquirir. Em larga medida a acgao das imobiliarias ligadas 
a bancos continua condicionada pelas situag6es de incumprimento e pelas pr6-
prias necessidades de espago do banco e empresas do grupo. 

A entrada de capital estrangeiro no Pais (empresas, promotores, investido
res) em paralelo com a formagao de um mercado imobiliario global, isto e, a 
escala mundial, explicam que tenham aparecido em Portugal, principalmente 
desde 1987, filiais de empresas mediadoras estrangeiras e que as empresas 
nacionais tenham associag6es diversas com grupos estrangeiros que para elas 
canalizam os seus clientes de outros pafses. Em termos de estrangeiras e o 
caso da inglesa George Knight, agora representada pela Healey & Baker, e 
da Richard Ellis, com 39 escrit6rios em 18 pafses, a operar em Portugal desde 
1988. Quanto a portuguesas, pode ver-se o exemplo da FENALU, que, atraves 
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do ICPA (International Commercial Property Associates), do qual e associada 
desde 1987, tem liga9ao com mediadores em 11 pafses da Europa e nos 
Estados Unidos. 

As entrevistas efectuadas a promotores e a empresas de mediayao imobilia
ria que intervem no mercado de escrit6rios de Lisboa permitem concluir diversos 
aspectos, em termos de clientes e de evoluyao do mercado. 

Nas empresas do topo da gama cerca de metade dos clientes sao 
estrangeiros, valor bastante inferior ao que ja foi em anos recentes. Uma 
empresa afirmou-nos que os estrangeiros chegaram a representar 90 % da 
sua clientela. Esta retracyao prende-se principalmente com a conjuntura 
econ6mica internacional menos favoravel desde a Guerra do Golfo e com as 
condi96es de arrendamento comercial vigentes no pafs, que tornam o 
investimento no imobiliario bastante arriscado. 

A oferta de ediffcios de escrit6rios provem principalmente de promotores e 
institui96es financeiras que preferem vender o ediffcio na totalidade ou em frac
y6es. 

Do lado da procura, predominam as empresas e os investidores institucio
nais. Cerca de 20 % ou 25 % dos clientes pretende comprar um ediffcio e 
70 % a 75 % quer frac<;6es, de preferencia para alugar. A dificuldade em en
contrar andares novas para alugar leva as empresas a optar pela compra, 
com frequencia com recurso ao leasing. 

Os investidores institucionais preferem adquirir um ediffcio ja arrendado (3). 
Portanto, com frequencia, o mediador arranja os inquilinos para um predio que 
esta a ficar pronto e s6 depois procede a sua venda. 

Muitas empresas compram um ediffcio na totalidade para instalar os seus 
serviyos e alugam uma parte quando nao ocupam todo o espayo. 

Estamos a aproximarmo-nos de uma situayao de equilfbrio ou mesmo de 
saturayao em termos de mercado. Com efeito, o final dos anos 80 foi marcado 
por grande crescimento da oferta real e potencial. Grandes volumes encontram
-se ainda em infcio de constru9ao ou sao susceptfveis de serem iniciados, 
quer na cidade quer na sua periferia ocidental, ao mesmo tempo que come9a 
a registar-se uma desacelerayao no crescimento econ6mico. Neste contexto, 
a maioria dos operadores sao inclinados a dizer que ja nao ha defice e a 
falar de uma estabiliza<;ao relativa do mercado mas nao ainda de crise nem 
de saturayao, tanto mais que a evoluyao do mercado depende de um complexo 
de factores que podem mudar rapidamente. 

(3) A titulo de exemplo registe-se que o Fundo de lnvestimento lmobiliario IMOVEST comprou 
urn pn3dio de nove andares na Avenida de 5 de Outubro que se encontrava arrendado a 
INFORGAL (em Expresso, «Economia», de 27 de Junho de 1992). 
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Os prec;os atingiram nfveis demasiado altos. Diz-se que vao baixar, tal como 
as taxas de jura, e, par isso, em muitas empresas mal instaladas espera-se 
par altura mais favoravel para efectuar a mudanc;a. Com efeito, vive-se um 
momenta de alguma indecisao que contribui para a situac;ao de relativa 
paragem que se regista no mercado. 

A actual situac;ao de retracc;ao do mercado tem conduzido a uma estabiliza
c;ao dos prec;os. Se nao ha grandes descidas, pelo menos as subidas progridem 
a uma taxa menor (quadro 4). Nos terrenos pode mesmo ter havido descida 
com sftios que ha um au dais anos valiam 250 contos/m2 a serem agora 
oferecidos par 200 contos/m2, de construc;ao acima do solo. Este prec;o e, par 
exemplo, pedido neste momenta par um terreno com 1688 m2 situado no 
princfpio da Avenida de Fontes Pereira de Melo, dispondo de um projecto 
aprovado para 10 585 m2 de escrit6rios, 571 0 m2 de co mercia e 1 0 130 m2 de 
estacionamento. 

QUADRO 4 

Evolul(iio dos pre~ros de escrit6rios em Lisboa (ediflcios novos) 

Valor dos alugueres (a) 

Dezembro 

1986 ..................................................................................................... . 
1987 ..................................................................................................... . 
1988 ..................................................................................................... . 
1989 ..................................................................................................... . 
1990 ..................................................................................................... . 
1991 ..................................................................................................... . 

Escudos/m2/mes 

2 000 
2 500 
3500 
4 700 
6 250 
6 900 

Transacg5es de escrit6rios (b), 10 3 escudos/m2 

1967 1966 1969 1990 

Avenida da Liberdade ....... 250 350 550 -
Rua de Castilho ................ - 220-70 420 500-50 
Avenida de 5 de Outubro 180 280 450 -
Avenida da Republica ....... - - 450 -
Amoreiras ........................... 200 320 550 -

Transacg5es de terrenos com projecto (b), 10 3 escudos/m2 

Avenida da Liberdade .............................. . 
Rua de Castilho ........................................ . 
Avenida Fontes Pereira de Melo ............. . 
Avenida da Republica .............................. . 
Avenida Jose Malhoa ............................... . 

(a) R. Ellis, relat6rio cij. 
(b) P&l, 1990, ob. cit. 
(c) Entrevistas e iornais 

40 

90-110 
80 

70 

170-220 
180 

160 
110 

Varia9ii.0 
(percentagem) 

+ 25 
+ 40 
+34 
+33 
+10 

1992 {c) 

650 
680 
600 
760 
750 

330 
250 
200 
350 
150 
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Nos factores que influenciam os prec;os intervem a localizac;ao, o tipo de 
equipamento do ediffcio e o seu nfvel (ar condicionado, chao e tectos falsos, 
acabamentos, dispositivos de seguranc;a), a disponibilidade de parqueamento, 
e nalguns casas ainda a facilidade de acesso ao metropolitano, importante 
para muitas empresas que demandam as Avenidas Novas, para alem do valor 
do terreno, naturalmente. Este depende principalmente da localizac;ao e do 
volume de construc;ao que comporta. 

Assim, a tendencia do mercado para os pr6ximos anos parece no essencial 
apresentar duas grandes linhas: 

A taxa de desocupac;ao dos escrit6rios tendera a subir: os ediffcios de 
escrit6rios nao se alugarao ou venderao com a mesma facilidade 
com que se fazia a sua comercializac;ao ha dais ou tres anos atras. 
R. Ellis indica uma taxa de desocupac;ao (vacancy rate) de 0,8 %, 
em 1991, em Lisboa, contra 2,7% em Paris, 2,6 % em Bruxelas e 
2,5 % em Barcelona; 

A rental yield (valor da renda inicial sabre o investimento) tendera a 
baixar aproximando-se dos valores correntes noutras cidades, 
levando embora em conta as diferentes taxas de inflac;ao. Em 
Lisboa e de 1 0 % contra 6 % em Land res, 5,5 % em Paris e Ma
drid, segundo R. Ellis (4). 

Algumas das PME, especialmente as mais dinamicas e as menos 
dependentes da centralidade, poderao ser estimuladas a uma instalac;ao 
periferica nos «parques de escrit6rios>> que estao em vias de realizac;ao em 
Miraflores, Carnaxide, Oeiras ou Carcavelos. Af poderao encontrar conforto, 
parqueamento e funcionalidade a prec;os muito inferiores aos dos escrit6rios 
equivalentes na cidade, eventualmente competitivos com os valores das 
fracc;oes em ediffcios multiuso. 

2.2- Financiamento 

Ja dissemos que a revitalizac;ao do sector imobiliario, designadamente no 
segmento da propriedade comercial, andou muito ligada a reestruturac;ao do 
sistema financeiro. A criac;ao dos fundos de investimento bern como a presenc;a 
nas balsas de valores de varias empresas do sector permite canalizar directa
mente para ele pequenas poupanc;as. De forma mais indirecta, tambem outros 
investidores institucionais funcionam como mediadores na transferencia do 
capital de aforro para o imobiliario. 

( 4) European Office Market Bulletin, 1"1 quarter, 1992. 
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Um outro aspecto importante foi o desenvolvimento de instituic;:6es paraban
carias de leasing (locac;:ao financeira), especificamente no imobiliario. As socie
dades de locac;:ao financeira foram desencadeadas pelo Decreta-Lei n.2 135/ 
79, de 18 de Maio, com o objectivo de contribuir para o financiamento do 
investimento em determinados sectores da economia. 

Depois o Decreta-Lei n.2 311/82, de 4 de Agosto, fixou o quadro geral em 
materia fiscal concedendo alguns beneffcios tendo-se entao constitufdo as pri
meiras sociedades de locac;:ao financeira imobiliaria. A primeira autorizada foi 
a IMOLEASING tendo como maior accionista a Caixa Geral de Depositos. Alias 
nas outras sociedades do mesmo tipo tambem se verifica a proeminencia de 
um grupo bancario na estrutura accionista. 

0 leasing e particularmente vantajoso para as empresas porque e 0 unico 
esquema que financia a totalidade do investimento e nao esta dependente dos 
plafonds bancarios. Os beneffcios fiscais sao outro factor determinante no re
curso a esta modalidade de financiamento. Alguns operadores mencionam 
ainda a rapidez na decisao embora este factor tenda a reduzir-se face ao 
aumento da concorrencia existente entre bancos em termos de credito 
imobiliario. Segundo nos disseram a demora em obter as licenc;:as de utilizac;:ao 
dos im6veis (ou fracc;:6es) e dos principais responsaveis pelo atraso de alguns 
processos. 

Os clientes que recorrem a estas sociedades sao muito diversos, empresas 
de todo o tipo, profissionais liberais, instituic;:6es financeiras e fundos de investi
mento. Teoricamente podem financiar habitac;:ao mas cremos que isso nunca 
se verificou por parte de nenhuma instituic;:ao. Por exemplo, das operac;:6es 
aprovadas pela IMOLEASING em 1991, 42% destinaram-se a escrit6rios, 20% 
a armazens, 17 % a instituic;:6es industriais e 11 % a espac;:os comerciais. 

3 - Reflexes na estrutura urbana 

3.1 -lnterven~ao municipal 

A situac;:ao de Lisboa apresenta muitas semelhanc;:as com a descrita por 
Berry e Huxley (1992) para a Australia, excepto no que toea ao papel do 
Estado. De facto, entre n6s nem o Estado e o grande cliente nem a intervenc;:ao 
publica facilita ou estimula o desenvolvimento dos megaprojectos como 
acontece nos antfpodas. 

A intervenc;:ao publica apenas parece relevante em termos de propiciar a 
segunda estrategia enunciada por Harvey (1985, 1987), para a competic;:ao 
entre as cidades, a que se refere a disputa por uma posic;:ao destacada das 
urbes como centros de consumo. Esta opc;:ao leva a construc;:ao de centros 
culturais e de congressos, hoteis e casinos, areas de recreio para elites, feiras 
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e exposigoes e complexos comerciais: No caso de Lisboa esta exemplificada 
com a construgao do Centro Cultural de Belem e provavelmente com as acgoes 
de transformagao do espago da cidade determinadas pelo facto de Lisboa ser 
a capital cultural da Europa em 1994 e organizar a Exposigao lnternacional 
de 1998. 

A CML nao teve urn comportamento de antecipagao que orientasse o inves
timento na produgao de espago terciario. De facto, nao se assistiu a uma opera
gao que se traduzisse na oferta de grandes areas atractivas para este tipo de 
investimento imobiliario como foi o exemplo, paradigmatico a escala mundial, 
de Londres com as velhas docas. A iniciativa municipal apenas dinamizou a 
Avenida Jose Malhoa- Praga de Espanha limitando-se a sancionar a 
terciarizagao pontual ou concentrada que que a iniciativa privada levava a cabo 
na zona do Marques de Pombai-Avenidas Novas-Amoreiras, ou mesmo noutras 
zonas da cidade. 

Os terrenos da Jose Malhoa foram expropriados pelo municipio ao abrigo 
de legislagao justificada pela necessidade de construir os acessos a Ponte 
sabre o Tejo, portanto no infcio dos anos 60. Os respectivos estudos, 
processados naquela decada, inseriam-se no plano mais geral do 
prolongamento da Avenida da Liberdade e da criagao de um novo p61o terciario 
na cidade em direcgao as Laranjeiras e Benfica. Foi neste enquadramento que 
a CML fez o plano de loteamento e procedeu a instalagao de infra-estruturas. 
Nos finais dos anos 60 iniciou-se a venda de lotes na Avenida de Jose Malhoa 
todavia ainda Ionge de completa uma vez que a polftica da CML tem sido no 
sentido de oferecer produtos variados nas hastas publicas e nao vender um 
empreendimento de uma s6 vez. A Avenida de Jose Malhoa integra hoje 
dais hoteis, sedes de seguradora (Bonanga) e escrit6rios importantes de 
empresas. 

A Praga de Espanha tem merecido diversos estudos, o ultimo dos quais, 
encomendado a Siza Vieira, esta em curso. Para completar esta praga, onde 
a embaixada de Espanha e a Fundagao Calouste Gulbenkian sao os principais 
elementos construfdos, a CML procurou interessar instituigoes de prestfgio em 
termos financeiros ou culturais. Assim, para alem das sedes do Banco de 
Portugal, do Montepio Geral e da companhia de seguros Lusitania, esta prevista 
a construgao das Fundagoes Oriente e Cargaleiro. 

3.2 - A oferta privada 

A oferta privada orientou-se principalmente para dais tipos de promogao 
e de areas. Par urn lado, rendibilizou o espago ja consagrado e com prestfgio 
do centro atraves de operagoes pontuais, e par outro lado, abriu novas frentes 
de concentragao terciaria aproveitando as mais-valias decorrentes da construgao 
de infra-estruturas viarias em zonas nao desprestigiadas (figura 1 ). 
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FIGURA 1 

Areas de escrit6rios e «grandes projectos» em Lisboa 

Areas: I- Baixa; II- Av. da Liberdade; Ill- M. de Pombal; IV- Av. Novas; V- Amoreiras; 
VI - Av. J. Malhoa- Pr. de Espanha; VII - Combatentes, eixo N-8. 

Nota.- «Grandes projectos•• -a chave da numeragao arabe encontra-se no quadro 5. 

Em termos de centro, as bancos tem efectuado profundas obras nos ediff
cios que detinham no antigo centro financeiro (quarteir6es sui da Baixa), conser
vando as fachadas preexistentes e nao aumentando a volumetria. Devido aos 
condicionamentos urbanfsticos a renovagao pontual, isto e, a substituigao de 
fungoes e de im6veis ocorreu ao Iongo da Avenida da Liberdade, zona do 
Marques de Pombal, Saldanha, Avenida da Republica, Avenidas Novas. 
Progressivamente a iniciativa privada foi determinando a mudanga de usa neste 
territ6rio, que se veio naturalmente a converter em zona de expansao do 
centro tradicional num primeiro tempo, e ja em centro principal consolidado, 
depois (5). 

Num trabalho efectuado em 1987 (6) verificou-se que ate 197 4 se instalaram 
nas Avenidas Novas dais bancos e sete seguradoras, de 1975 a 1981 apenas 

(5) T. Barata Salgueiro, 1989 e 1992. 
(6) J. P. Somsen, relat6rio de estagio efectuado na CML sobre «Bancos e companhias de 

seguros nas Avenidas Novas» (dactilografado). 
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um banco, possivelmente em consequencia de um processo de mudan9a de
sencadeado antes de 1974, e duas companhias de seguros; a partir de 1982 
o processo ganhou maior vigor com a instala9ao de 10 bancos e cinco 
seguradoras ate 1987, nao considerando as agencias bancarias mas apenas 
as instala96es que envolvem servi9os centrais. Para 38% dos bancos e 86% 
das companhias de seguros entrevistadas a fixa9ao nas Avenidas foi fruto de 
um processo de mudan9a de localiza9ao. A esmagadora maioria (respectiva
mente 80% e 83%) estava anteriormente na Baixa. 

Os constrangimentos urbanfsticos nao permitiram a renova9ao da Baixa 
de modo que o espa9o para as crescentes necessidades de terciario veio a 
produzir-se a custa de areas habitacionais com algum prestfgio que ficavam a 
norte e foram servidas pela rede de metropolitano construfda no infcio dos 
anos 60. A iniciativa privada conduziu o processo orientando o centro terciario 
em direc9ao as Avenidas Novas a revelia do que aparecia preconizado no 
POL da cidade de 1967. 

A zona nobre do centro e constitufda pela Avenida da Liberdade e tem 
estado parada nos ultimos anos devido ao estudo urbanfstico em curso. 
Os operadores aguardam pelas novas defini96es para actuar. A area mais 
movimentada em termos de mercado, aquela onde se tem efectuado maior 
numero de transac96~s, quer em ediffcios novos, quer em segunda mao,. e 
constitufda pelas imedia96es do Marques de Pombal e pelas Avenidas No
vas. Nesta area ha uma diferen9a de pre9os entre ruas de primeira, por vezes 
equivalentes a Avenida da Liberdade, e as outras. 

Em consequencia dos processes anteriormente descritos, subida de pre9os 
e pequena movimenta9ao registada na Avenida da Liberdade, verificou-se nos 
ultimos tempos uma subida do valor de «sftios secundarios>> nas Avenidas 
Novas (Avenida de 5 de Outubro e de Berna) e da Jose Malhoa em detrimento 
da Baixa-Avenida da Liberdade. 

Do ponto de vista da iniciativa privada, o grande potencial em termos de 
oferta nova de escrit6rio situa-se na zona norte ou noroeste acompanhando o 
eixo Norte-Sui e a Segunda Circular, de Campolide ao Campo Grande, por 
Sete Rios e Avenida dos Combatentes. De facto ao Iongo deste J invertido a 
tender para T encontramos uma serie de «grandes projectos>> ja aprovados 
ou em vias de negocia9ao capazes de introduzir no mercado enorme volume 
de escrit6rios nos pr6ximos anos (figura 1 e quadro 5). 

Na periferia da cidade o interesse dos promotores parece canalizar-se 
quase exclusivamente para ocidente acompanhando o aumento de 
acessibilidade proporcionado pela auto-estrada de Cascais. A forma de 
desenvolvimento privilegiada parece ser o parque de escrit6rios de que sao 
exemplo o Aquiparque, em Miraflores, a Quinta da Fonte, em Oeiras (Porto 
Salvo) entre outros de que se tala, ou empreendimentos de menores dimens6es 
em Carnaxide, Portela e Alfragide. 
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Em consequencia da dinamica do terciario privado o centro terciario da 
cidade muda de Iugar e tende a repartir-se par uma pluralidade de p61os (do 
tipo office park) quer na cidade, quer nos arredores. A preferencia pela zona 
suburbana poente, em detrimento da parte oriental, prende-se principalmente 
com a diferen9a de imagem oferecida pelos dais territ6rios e com o facto de 
muitos quadros e decisores de empresas estrangeiras (e mesmo nacionais) 
viverem na linha de Cascais. 

4 - Breve enquadramento das altera~oes verificadas 

0 aparecimento do mercado imobiliario de escrit6rios esta relacionado com 
as profundas mudan9as que se registaram na fileira de produ9ao imobiliaria 
nos ultimos anos, e aparece como um facto novo na produ9ao da cidade. Este 
facto nao se explica em si proprio mas e produto da reestrutura9ao econ6mica 
e social global e das suas incidencias no espa9o urbana. A evolu9ao do sec
tor imobiliario corresponde a manifesta9ao de um processo muito mais global 
que se desenvolve a escala internacional ligado com a reestrutura9ao 
p6sfordista da economia e a emergencia da sociedade de servi9os. Castells 
(1991) da muito realce ao papel das novas tecnologias da informa9ao nesta 
reestruturavao do capitalismo. Em termos nacionais, os processos de 
internacionalizavao do pafs foram, quanta a n6s, decisivos no desencadear 
das mudanvas verificadas. 

0 aumento de espa9o necessaria as actividades terciarias obrigou muitas 
empresas, designadamente do sector financeiro, a uma grande dispersao de 
servi9os par varios ediffcios e zonas da cidade o que representa importante 
obstaculo a sua eficaz rela9ao funcional. A partir de certa altura, meados dos 
anos 70, assiste-se a um movimento generalizado de relocalizavao com a 
concentra9ao geografica dos servi9os ligados a decisao das actividades 
financeiras e outras grandes empresas interessadas em racionalizar o usa do 
espa9o, aumentar a eficacia dos servi9os e das suas rela96es mutuas, e reduzir 
os custos de instalavao, eventualmente combinado com a melhoria da imagem 
que a constru9ao de uma sede ou a instala9ao numa nova zona ou ediffcio 
prestigiado comporta. 

A aplicavao das novas tecnologias nas empresas de servi9os e o principal 
responsavel pela desadequa9ao dos espa9os pre-existentes as novas exigen
cias de funcionalidade traduzidas principalmente na necessidade de tectos ou 
pavimentos falsos para passagem de tubagens e cabos, instala96es de ar con
dicionado e boas comunica96es, diffceis de conseguir em ediffcios construfdos 
para habita9ao ha algumas dezenas de anos. Esta necessidade de espa9os 
especialmente projectados para instalar empresas de servi9os conduziu a 
constru9ao e oferta de grandes volumes de escrit6rios no centro das cidades 
ou suas imedia96es, produto de opera96es de renova9ao ou reutilizavao urbana 
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aproveitando o sftio de velhos mercados e instalac;:oes de transports, ferroviarias 
ou portuarias desafectadas pelas novas condic;:oes de trafego. 0 exemplo 
melhor conhecido e o de Londres com operac;:oes de vulto na city e nas 
docas C). 

A adopc;:ao de novas tecnologias e novos metodos de produc;:ao levou a 
relocalizac;:ao das empresas, muitas das quais abandonaram as areas urbanas 
interiores. Estas alterac;:oes implicam simultaneamente processos de 
centralizac;:ao e de descentralizac;:ao, pois, enquanto umas empresas optam pela 
proximidade funcional, outras adoptam uma produc;:ao segmentada, podendo 
corresponder a cada tipo de tarefas uma localizac;:ao diferente. A reestruturac;:ao 
dos processos de produc;:ao e acompanhada pelo alargamento das 
possibilidades de localizac;:ao. Oeste modo muitas areas, principalmente centros 
de cidades grandes, perdem as tradicionais vantagens e apresentam condic;:oes 
equivalentes a cidades pequenas, suburbios ou mesmo regioes perifericas para 
atrair empresas. Neste contexto as cidades semelhantes do ponto de vista de 
muitos investimentos entram em competic;:ao umas com as outras tendo em 
vista captar empresas. 

0 boom dos escrit6rios que se verificou em muitas cidades a partir dos 
anos 70 pode ser visto como consequencia de uma das estrategias de 
competic;:ao entre as cidades, principalmente capitais, enunciadas por Harvey 
(1985, 1987), para captar as sedes das empresas nacionais ou supranacionais, 
seja da industria, do comercio ou da esfera financeira, que para isso oferecem 
ediffcios «inteligentes», boas infra-estruturas de comunicac;:ao, mao-de-obra com 
qualificac;:ao adequada e estilos de vida cosmopolitas. A alterac;:ao nos 
processos de trabalho levou a extremac;:ao dos grupos assalariados com 
compressao dos estratos intermedios e as cidades procuram captar residentes 
de alto nfvel. 

A flexibilizac;:ao dos processos de trabalho e a informalizac;:ao que lhes anda 
associada e responsavel pelo crescimento de actividades sweat shop, mal 
pagas e de mao-de-obra intensiva que dao emprego a mulheres e a imigrantes 
e se instalam predominantemente nas areas centrais. A segmentac;:ao do 
processo de trabalho e a decisao do investimento a escala mundial sao 
decisivos para a concorrencia entre cidades e regioes ansiosas por captar as 
fases relacionadas com a gestao e decisao, ou de produc;:ao mas com recurso 
a tecnologias avanc;:adas e de maior poder de pagamento, para contrabalanc;:ar 
o aumento da miseria proveniente da desadequac;:ao dos trabalhadores a no
vas tarefas e emergente em grande parte da economia informal. Em pafses 

(?) Broadgate, iniciado em 1986, e constituido por 14 edificios fornecendo 370 000 m2 de 
escrit6rios na Liverpool Street Station, Canary Wharf (1.~ fase do desenvolvimento da opera<;:ao 
Docklands), com 930 000 m2 e existe um projecto de instalar 560 000 m2 de escrit6rios na zona 
de King's Cross (D. Diamond, 1991:86). 
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peritericos como o nosso a instalac;:ao de companhias estrangeiras foi 
importante para a integrac;:ao no processo de «acumulac;:ao flexfvel». 

Nao temos elementos sabre o numero de empresas estrangeiras que se 
fixaram em Portugal nos ultimos anos, mas nao deixa de ser sintomatico que 
os promotores dos grandes projectos especialmente dos mais luxuosos conside
rem que o seu produto se destina principalmente a essas empresas. 

0 aumento da mobilidade do capital que acompanhou a fase de reestrutura
c;:ao da economia foi acompanhado de transferencias de capital da industria 
para os servic;:os e imobiliario. Assistiu-se a desinvestimentos na industria 
transformadora, especialmente nos ramos tradicionais da siderurgia, construc;:ao 
naval e qufmicas, e expansao dos ramos industriais ligados com novas 
tecnologias, dos servic;:os intermedios as empresas e do imobiliario. 

Os elevados ganhos obtidos na balsa foram tambem orientados para o 
imobiliario. Os crashes das balsas em 1987 foram estfmulo adicional para o 
desvio da especulac;:ao do mercado bolsista para o mercado da pedra 
(imobiliario) especialmente naquelas regi6es ou pafses onde os prec;:os eram 
baixos e propiciavam bons rendimentos a curta prazo como era o caso de 
Lisboa no final dos anos 80. Com efeito, as transferencias sectoriais do 
investimento dao-se cada vez mais a escala internacional privilegiando os 
sectores e as regi6es que, em cada momenta, oferec;:am maiores vantagens. 
Assiste-se entao a formac;:ao de um mercado imobiliario a escala global/mundial 
em que o capital de promoc;:ao ou de investimento circula de uns pafses para 
os outros consoante as maiores vantagens e garantias que pode obter. 

As firmas de mediac;:ao e consulta multiplicam os seus escrit6rios a volta 
do mundo, difundem informac;:ao a escala mundial e contribuem por um lado, 
para a globalizac;:ao do mercado (ao facilitar a circulac;:ao de informac;:ao 
comparavel sabre as condic;:6es de investimento nos varios pafses) e, por 
outro, para a maior profissionalizac;:ao e modernizac;:ao dos mercados perifericos, 
como o nosso. 

A reestruturac;:ao do sector financeiro acompanhando o aumento global da 
flexibilizac;:ao da economia e outro elemento muito importante. Sassen (1991) 
salienta um certo declfnio da banca comercial que tinha vedadas certas opera
c;:oes e ve reduzir a sua quota do mercado devido a expansao de actividades 
parabancarias. Este fen6meno comec;:ou por se revelar nos EUA, cujos bancos 
sofreram com o nao pagamento das dfvidas por parte dos pafses do Terceiro 
Mundo, para onde tinha sido canalizada grande parte dos rendimentos obtidos 
com a enorme subida do prec;:o do petr61eo do infcio da decada de 70, mas 
manifesta-se tambem nos outros pafses. Este relativo declfnio da banca 
comercial e acompanhado pela extensao das actividades e servic;:os 
parabancarios, pela reestruturac;:ao do funcionamento das Balsas de Valores, 
pela expansao dos seguros e dos fundos de pens6es e reforma, ao mesmo 
tempo que se reduz a presenc;:a do welfare state. 
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A desregulamenta9ao dos mercados financeiros associada as potencialida
des das novas tecnologias facilitou o desenvolvimento da agressividade concor
rencial que se traduziu no aparecimento de novos servi9os, na internacionaliza-
98.0 do sector bancario, no esbatimento de fronteiras entre os conceitos 
classicos dos agentes que intervem nos mercados financeiros (Calixto, 1990). 
Para alem do acrescimo na actividade comercial relacionado com a integra9ao 
europeia, aquele autor refere tambem o aumento do numero de institui96es a 
operar no mercado e o enorme desenvolvimento das actividades parabancarias 
(fundos de investimento, sociedades de capital de risco, sociedades mediadoras 
do mercado monetario, sociedades de leasing, sociedades de factoring, socieda
des de desenvolvimento regional) como as altera96es mais significativas da 
viragem que levou ao aumento da agressividade concorrencial. 

A redu9ao do welfare state, conquista progressiva das organiza96es sindi
cais desde os a nos 30, e explicada por Caste lis (1991) par do is con juntos de 
raz6es inter-relacionados. Por um lado, a grande diversidade dos movimentos 
sociais desenvolvidos nos anos 60 (desde as lutas dos moradores aos 
ecologistas, passando pelas dos direitos das mulheres e de diversas minorias, 
seja em termos sexuais ou etnicos) nao permitiu estabelecer coliga96es 
suficientemente fortes para se opor a investida conservadora dos finais da 
decada de 70. Par outro !ado, assistiu-se a forma9ao de um forte bloco 
conservador com gestores, financeiros e amplos estratos das classes medias, 
empenhado em modificar as condi96es de investimento, reduzir as contribui96es 
sociais, reduzir os impastos (de que uma parte era canalizada para beneffcios 
sociais), modificar as condi96es do mercado de trabalho e da acumula9ao. 
Este movimento encontrou suporte nas ideologias que defendiam os valores 
tradicionais da familia e, em termos urbanos, foi precipitado pela situa9ao de 
bancarrota atingida pelas finan9as municipais de grandes cidades como Nova 
lorque. 

Todos estes factores que se prendem com a mobilidade geografica do capi
tal foram potenciados no caso portugues com a adesao a CE e a maior 
abertura do pafs ao investimento estrangeiro (figura 2). Com efeito, a integra9ao 
de Portugal nas Comunidades constituiu um importante desafio ao nosso 
sistema financeiro ao impor a sua liberaliza9ao total ate 1992 e ao facilitar a 
entrada de capitais. Aumentou o numero de bancos e companhias de seguros 
estrangeiros que operam em Portugal bern como o investimento em im6veis a 
tal ponto que, a partir de 1987 se regista uma inversao na reparti9ao do 
investimento directo estrangeiro nos principais sectores. E particularmente nftida 
a quebra verificada na industria transformadora e a subida vertiginosa do 
conjunto «bancos, outras institui96es financeiras, opera96es sobre im6veis e 
seguros as empresas». Para refor9ar o nosso argumento de que a 
internacionaliza9ao desempenhou um importante papel nas transforma96es 
registadas pelo imobiliario em Portugal deve atender-se tambem a subida do 
investimento em constru9ao civil e obras publicas, nao obstante o seu muito 
menor valor absolute. 
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QUADRO 5 

GRANDES PROJECTOS EM LISBOA (das entrevistas) 

1 - Amoreiras: a CML preve a instalar;:ao de 116 467m2 de comercio e servir;:os. lnclui: 

Empreendimento Aguas Livres: ediffcios com 2500 m2 de habitar;:ao + 14 000 m2 de 
escrit6rios + 3500 m2 de comercio + estacionamento. Esta para iniciar a construr;:ao. 
Promor;:ao da Douro, S. G. P. S.; 

Ediffcio com 6015 m2 de escrit6rios promovido por Morate (grupo Amorim). 

2- Prar;:a de Espanha: 130 550m2 projectados (inf. da CML). 
3- Avenida de Jose Malhoa: 133 269m2 de escrit6rios projectados. lnclui o conjunto de alto nfvel 

com 70 000 m2 de escrit6rios e 50 000 m2 de parqueamento (a iniciar). Promor;:ao LONGAVIA 
(grupo Queir6s Pereira). 

4 - Empreendimento Nova Campolide com 32 000 m2 de habitar;:ao, 29 000 m2 de escrit6rios, 
3000 m2 de comercio e 40 000 m2 de estacionamento. Destina-se ao aluguer. Loteamento 
aprovado. Aprovar;:ao do projecto em curso. Promor;:ao INOGI (grupo Amorim). 

5- Quarteirao do Anjo no Saldanha: 39 253 m2 de escrit6rios projectados e 30 000 m2 de 
estacionamento. Promotor: IMOSAL (com franceses). 

6- Caixa Geral de Depositos (Campo Pequeno): 60 000 m2. 

7- Avenida das Forr;:as Armadas Ediffcio Open, com 14 800m2 de escrit6rios e comerc1o e 
7740 m2 de estacionamento. Destina-se a venda em fracr;:i'ies. Promor;:ao: LONGAVIA. Esta 
em construr;:ao. 

8 - Empreendimento Green Park: oito ediffcios para oeste da Avenida dos Combatentes, dois de 
escrit6rios, cinco para habitar;:ao e um misto com hotel e escrit6rios. Todos terao comercio 
no res-do-chao. Esta em acabamentos um ediffcio luxuoso com 17 349 m2 de escrit6rios, 
1570 m2 de comercio e 11 799 m2 de estacionamento. Destina-se a venda. Promotor: Valor 
lmobiliario (grupo Albaquer). 

9 - Complexo do Sporting: 49 156 m2 de escrit6rios projectados (inf. da CML). 
10-Torres de Lisboa: office park no cruzamento do eixo Norte-Sui com a Segunda Circular. 

Sao quatro torres com 69 000 m2 de escrit6rios, 3200 m2 de comercio e 60 000 m2 de 
estacionamento. Esta no infcio de construr;:ao. Promotor: INOGI (grupo Amorim). 

11 - Complexo Colombo (Segunda Circular): 190 000 m2 de escrit6rios projectados. Projecto em 
negociar;:ao. Promotor: SONAE. 
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