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Salão de Portugal
resiste e quer relançar
o sector

E

m Outubro do ano passado, neste mesmo espaço e em pleno Salão
Imobiliário de Portugal
(SIL), confessava as dúvidas do sector imobiliário porLuís Lima
tuguês, sobre o qual já pairava o
espetro dos brutais aumentos dos
impostos que ameaçam o património, relativamente à possibilidade
de podermos reerguer, no corrente ano, uma nova edição do SIL
com a dimensão e o impacto que
este evento requer.
Estava, então, longe de saber que
iria, este ano, substituir o Dr. Paulo
Sousa, da Caixa Geral dos Depósitos
(CGD), na presidência da Comissão
Organizadora do SIL, embora defendêssemos com o mesmo grau de
intensidade que Portugal precisava,
como ainda precisa, que o sec“O prestigiado Salão
tor imobiliário
Imobiliário de Portugal contribua para
a urgente recu(SIL) resiste e volta,
peração econófelizmente, este ano.
mica do país,
Com a certeza de que missão que se
projeta melhor
a sua continuidade,
num encontro
nos próximos anos,
como o que um
grande salão
implica que o sector
imobiliário proreadquira outro ritmo
porciona.
e outra valorização,
L embro -me
perfeitamente
seguramente com
de ter revelado
novos paradigmas,
que durante espara bem de todos
sa semana da
nós, de todos aqueles última edição
do SIL enconque dependem do
trei, em Lisboa,
relançamento do
alguns amigos
crescimento sustentado que não me sabiam na capida nossa Economia”.
tal e que, com
a familiaridade
própria dos amigos, queriam saber
das razões da minha presença na
cidade, encontros circunstanciais
onde referi sempre a minha habitual participação neste fórum anu-

al do sector mas também a dúvida,
então muito forte, da continuidade
do salão
Se o rumo para o sector imobiliário continuasse a ser o que perigosamente se desenhava em 2012
(numa tendência que não está totalmente afastada mas que pode ainda ser evitada) então, alertava eu,
não sobraria ninguém para erguer o
SIL2013 que, com muito esforço de
muita gente da AIP e dos parceiros
da AIP, bem como com o patrocínio da CGD e a presença âncora da
Câmara Municipal de Lisboa, está
felizmente já em marcha.
Tinha, há um ano, a esperança de
poder sensibilizar aqueles cujas decisões contam verdadeiramente para o sector no sentido de os convencer a optar por soluções para o imobiliário que claramente o coloquem
como motor para a captação de investimentos que apenas aguardam
destinos seguros para as respetivas
aplicações. Esta perspetiva não se
perdeu irremediavelmente mas ainda falta muito para se concretizar.
Há um ano, no SIL, conseguiu-se
evitar, ou pelo menos adiar, que a
gula sobre o património, com particular relevo para o caso do Imposto
Municipal de Imóveis (IMI), que em
2012 marcou fortemente a agenda
mediática do salão, pudesse inviabilizar o papel do imobiliário português no relançamento da nossa
Economia.
O prestigiado Salão Imobiliário
de Portugal (SIL) resiste e volta,
felizmente, este ano. Com a certeza de que a sua continuidade, nos
próximos anos, implica que o sector
readquira outro ritmo e outra valorização, seguramente com novos paradigmas, para bem de todos nós,
de todos aqueles que dependem do
relançamento do crescimento sustentado da nossa Economia.
Presidente da CIMLOP
e Presidente da Comissão
Organizadora do SIL 2013
presidente@cimlop.com

Cair na realidade

José de Matos

H

á alguns dias, personalidades insuspeitas
de nutrirem especiais
simpatias com o setor
dos não transacionáveis, nomeadamente com o setor
da construção, como o atual presidente da AICEP e o diretor-geral da
Autoeuropa, fizeram, durante a cerimónia de entrega de prémios de
internacionalização promovidos
por um banco e um jornal económico, declarações que têm tanto
de sensatas, quanto de surpreendentes.
Na verdade, reconhecer, como fez
o Dr. Pedro Reis, que “é ingénuo e
até perigoso pensar que se levanta
uma economia” só com base nas
exportações, contraria a ortodoxia
que se tornou dominante a partir de
2011. Aliás, na ocasião, todo o painel
de intervenientes terá reconhecido,
unanimemente, que só um mercado interno robusto pode dar azo ao
crescimento sustentado das exportações. Mas terá sido o responsável
da Autoeuropa a ir mesmo mais
longe e a sugerir que a reanimação
do mercado interno deveria passar
pela aposta na reabilitação urbana
de Porto e Lisboa, de forma a gerar
o “click” rápido de crescimento que
a economia interna necessita.

Para sermos justos, temos que
reconhecer que a necessidade e a
oportunidade da reabilitação urbana têm merecido a quase unanimidade de políticos, economistas
e gestores. Todavia, o grande obstáculo esgrimido pelo governo para não se empenhar no tema tem
sido, sistematicamente, a falta de
dinheiro.
Não é que isso não seja argumento
válido para estabelecer limites à atuação dos poderes públicos. Aquilo
que nós temos vindo a dizer é que,
entendido estritamente o apoio público como investimento ou subsídio, ele não é rigorosamente necessário. E se excetuarmos a esta regra,
a intervenção indispensável nos
processos de regeneração dos centros históricos de que, inexplicável
e erradamente, o governo se quer
alhear e que, em termos financeiros
são “peanuts”, tudo o mais pode ser
alavancado através de instrumentos
inteligentes de modelação fiscal, alguma sofisticação financeira e uma
gestão adequada as regras e processos de urbanização.
O imobiliário sempre foi a “árvore das patacas” das administrações,
mas as dificuldades orçamentais, como todas as dificuldades, foram más
conselheiras, e explicam porque se
foi tão sofregamente ao “pote”,
acabando por asfixiar e paralisar o
setor. Se adequarmos as taxas dos
vários impostos que incidem sobre o
imobiliário e os seus rendimentos à
necessidade de garantir a exequibilidade dos trabalhos de reabilitação e
a rentabilização dos investimentos,
permitiremos ao setor, enfim, respirar, ganhar confiança e adquirir
uma dinâmica de crescimento que
irá beneficiar toda a economia.
O setor imobiliário precisa de uma
política “inteligente” e não de continuar a ser “tratado com os pés”.
Secretário-geral da APCMC
Associação Portuguesa
de Comerciantes de Materiais
de Construção
PUBLICIDADE
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