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• First things first: a degradação urbana

• Remédios: a omnipresença da mão visível…

• … ou vislumbres da mão invisível?



• Vários eventos confluíram para perturbar o normal funcionamento dos mercados de 
arrendamento nas cidades portuguesas

– O congelamento das rendas em Lisboa e Porto, por ocasião da Segunda Guerra Mundial;
– O surto inflacionista iniciado na década de 70, e severamente majorado pelos choques 

petrolíferos de 1973 e 1979 e pela perturbação social subsequente à Revolução de Abril de 1974;
– A generalização do congelamento das rendas ao resto do país, após o 25 de Abril; 

• Esta confluência de eventos disruptivos do normal funcionalmento do mercado, não 
obstante as indubitáveis boas intenções (justiça social, protecção aos arrendatário) do 
legislador, a autorização de tímidas actualizações anuais a partir de meados da década de 
80 e uma reforma do arrendamento razoavelmente desapontadora em 2006, originou um 
enquadramento adverso no mercado imobiliário português, caracterizado por

– Degradação do parque habitacional;
– Ruína dos centros históricos, particularmente os de Lisboa e Porto;
– Definhamento do arrendamento habitacional, preterido em favor da opção sistemática pela 

aquisição de casa própria, frequentemente em subúrbios remotos e à custa de endividamento 
muito expressivo – e duradouro… - das famílias portuguesas;

First things first: a degradação urbana



Remédios: a omnipresença da mão 
visível…

• Salvo melhor opinião, a degradação urbana é
consequência directa da sistemática e reiterada 
disrupção legislativa dos mecanismos de 
mercado…

• … o que não tem impedido as bem intencionadas 
tentativas de remediar o problema de se fazerem 
por via legislativa

• Two wrongs make a wright? Será melhor a emenda 
que o soneto?



Adam Smith: não

“every individual necessarily labours to render the annual revenue of 
the society as great as he can. He generally, indeed, neither 
intends to promote the public interest, nor knows how much he is
promoting it. (…)  by directing that industry in such a manner as 
its produce may be of the greatest value, he intends only his own 
gain, and he is in this, as in many other cases, led by an 
invisible hand to promote an end which was no part of his 
intention. Nor is it always the worse for the society that it was no 
part of it. By pursuing his own interest he frequently promotes 
that of the society more effectually than when he really intends to 
promote it. I have never known much good done by those who 
affected to trade for the public good”.

(An Enquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 
1776)



• Com o objectivo (presumível) de reverter as causas da degradação urbana: 
reformas do arrendamento:

– RAU (Decreto-lei 321-B/90, de 15 de Outubro)
– NRAU (Lei nº 6/2006, de 27 de Fevereiro)

• Com o objectivo de fomentar a reabilitação urbana:
– Sociedades de reabilitação urbana (Decreto Lei 104/2004, de 7 de Maio)
– Regime jurídico da reabilitação urbana (Decreto Lei 307/2009, de 23 de Outubro)
– Dopagem fiscal (Regime Extraordinário de Apoio à Reabilitação Urbana, OE2008, 

introduzindo os fundos de investimento imobiliário em reabilitação urbana, 
OE2009)

• A prolixa mão visível: dois RAU, sequência SRU-RJRU, benefícios fiscais, 
fundos imobiliários de reabilitação urbana… e resultados? 

As obras da mão visível



Vislumbres da mão invisível?

• Existe espaço de manobra 
para que investidores se 
disponham a intervir no 
mercado residencial com 
uma estratégia de 
reabilitação urbana? 

• Sim … recorrendo aos 
mesmos princípios que 
devem comandar qualquer 
investimento (criação de 
valor, criação de valor, e…
criação de valor)

• A própria sucessão rápida de diplomas indicia com 
clareza que os objectivos do legislador não foram, pelo 
menos plenamente, atingidos (em equipa que ganha, não 
se mexe…);



E da luva invisível?
Dimensões relevantes:
• Escala (o tamanho da luva):

– investimentos “stand alone” ? 
– constituição de carteiras ?

• Veículo (o modelo da luva): 
– investimento pessoal ?
– Sociedades paroquiais, club

deals entre amigos?
– Organismos regulados de 

investimento colectivo (fundos 
de investimento) ?

E encontram-se luvas bonitas?
• Sim, desde que o(s) 

investidor(es)
– sejam pacientes, ou orientados 

para o longo prazo, ou dotados de 
visão estratégica (ou uma 
combinação linear convexa das 
três características)

– Tenham
• dinheiro em volume significativo, 

ou
• uma carteira de boa dimensão de 

activos renováveis, ou
• acesso a financiamentos 



Luvas invisíveis FundBox 
tendências da moda Outono / Inverno 2010-11

Veículo / escala Stand alone Carteira

Investimento 
pessoal

Sociedade 
paroquial

OIC regulado



Visionamentos da mão visível

• O INVESTIDOR: A SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE LISBOA

– VISÃO ESTRATÉGICA √
– ORIENTAÇÃO PARA O LONGO 
PRAZO √

– PACIÊNCIA  √
• A CARTEIRA DE ACTIVOS: CERCA 

DE 350 EDIFÍCIOS, PREDOMINANTE 
RESIDENCIAIS, 
MAIORITARIAMENTE RENOVÁVEIS 

A LUVA (Outono-Inverno 2004) 
• Fundo fechado (os fundos abertos 

devem dedicar‐se a outras 
tarefas…)

• De subscrição particular (pelo 
proprietário da carteira a 
reabilitar)

• Duração de oito anos (Roma e 
Pavia não se fizeram num dia…)

• Capital de €50 milhões (a escala é
importante…)



A visão
• “A constituição de um Fundo Imobiliário, a par 

de outras opções de gestão imobiliária que 
estamos a trilhar, representa para a Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa um passo muito 
importante na sua preocupação de gerir de uma 
forma moderna, eficaz e responsável um 
Património considerável que veio à sua posse, na 
sua maioria esmagadora, no exercício de 
benemerência. Rentabilizar o património é um 
dever indeclinável  de qualquer Santa Casa, 
porque assim,  não só dá cumprimento aos 
legados, mas também porque os rendimentos 
gerados viabilizam  o cumprimento da sua vasta 
Missão de ajudar os outros. Estou certo de que o 
sucesso deste Fundo será exemplo para outras 
Misericórdias que individualmente ou em grupo 
poderão repetir o modelo”
Manuel de Lemos (mesário da SCML, no “press
release” de lançamento do Fundo, Novembro de 

2004)



A matéria prima (I)
Av. Casal 

Ribeiro, 
Lisboa

• quatro 
edifícios em 
mau estado, 
parcialmente 
devolutos



A matéria prima (II)



O projecto (I)
• um edifício residencial, para 

arrendamento 
– 77 apartamentos (34T0, 32T1 e  11T2)
– cerca de 15,100 m2 de área de 

construção (6.000 m2 abaixo e 9.100 acima do solo)

• Projectistas: Arqs. Manuel Graça 
Dias e Egas José Vieira

• Estado do projecto: Arquitectura 
aprovado, especialidades em 
aprovação


