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O imobiliário não se reduz Casas, para que
à lei da oferta e da procura vos quero!

A

presente crise financeira
internacional
também transformou
muitos
portugueses
que acompanham esta realidade pela informação que
Luís Lima
absorvem dos jornais, da rádio, da
televisão e da internet em especialistas em Economia e Finanças, saídos desta enorme universidade a
céu aberto em que parece que vivemos.
E a tentação de reduzir tudo o que
mexe com dinheiro à aparente simplicidade da lei da oferta e da procura é, neste contexto, muito grande,
tão grande quanto perigosa se misturarmos nessa análise outros dados, provenientes de outras fontes
de informação. A notícia de que os
bancos vão ter
de vender, rapi“A positiva resistência
damente e como
de algumas instituições tal ao desbarato,
os imóveis que
bancárias portuguesas possuem é um
(como o BES ou a CGD) exemplo.
Passa por esta
à tentação de saldar
tese linear que
património imobiliário acredita numa
como quem vende
quebra acentuada dos preços
cobertores de lã no
dos imóveis por
Verão é um bom sinal
força de um ex(…), nomeadamente
cesso de oferta
para os muitos que são face a uma escassez de procura
proprietários da casa
(o que pode não
que habitam”
ser rigorosamente verdadeiro) a
certeza, consagrada na lei, de que as instituições
de crédito não podem, salvo autorização concedida pelo Banco de Portugal, adquirir imóveis que não sejam indispensáveis à sua instalação
e funcionamento ou à prossecução
do seu objecto social.
Não querendo entrar numa argumentaria de matriz vagamente
jurídica, na linha da universidade
a céu aberto em que tanto acreditamos, para dizer, forçadamente,
que a aceitação, por parte das instituições de crédito, de imóveis em

dação por incumprimento de créditos, poderá ser entendida, dadas as
circunstâncias, como indispensável
à prossecução do objecto social das
instituições financeiras, não querendo nem podendo entrar por aí, sinto
a obrigação de lembrar que a desvalorização do valor do património
imobiliário, ensaiada por esta via,
também não é a solução.
Quem espreita estas possíveis pechinchas, com um olhar tão apurado
como o olhar do lince ou como o
olhar de certas aves de rapina, parece esquecer o que venho alertando
há certo tempo, às vezes sentindome como que a pregar no deserto, isto é, que o esmagamento dos
preços do património imobiliário
desvaloriza todo o património imobiliário sem exceção, esteja ou não
no mercado de venda, fenómeno
que resultará na própria quebra da
riqueza de Portugal.
A positiva resistência de algumas
instituições bancárias portuguesas
(como o BES ou a CGD) à tentação
de saldar património imobiliário
como quem vende cobertores de
lã no Verão é um bom sinal para
a Economia Portuguesa e para os
portugueses, nomeadamente para
os muitos que são proprietários da
casa que habitam e para aqueles que
admitem optar por esta solução habitacional.
O problema dos prazos limites
para a alienação dos ativos imobiliários que a banca indesejavelmente teve de acumular não pode é ser
resolvido pela redução à aparente
simplicidade da lei da oferta e da
procura, recorrendo à desvalorização forçada do valor do património,
situação que, a verificar-se, apenas
configurará a opção fácil de fazer
com que, mais uma vez, a fatura seja
paga pelos menos responsáveis.
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C

om o final do verão
e ultrapassado um
período que é, naturalmente, dado à
descontração e a um
maior otimismo, voltamos a assenJosé de Matos
tar os pés na terra.
Não é por isso de estranhar que
todos os problemas regressem, até
com renovada força. Mais do que
isso, a persistência de alguns fatores, acaba por conduzir a situações
que, não sendo totalmente novas,
apresentam diferenças qualitativas
assinaláveis e obrigam a rever as formas de as enfrentar.
A depressão em que vive o mercado imobiliário já passou por diversas
fases, piorando sempre, sem que as
políticas públicas tenham conseguido produzir efeitos substantivos, seja
pela sua insuficiência, pela descoordenação ou, sobretudo, pelo manifesto atraso. Infelizmente, o atual
estado de urgência e desorientação
que predomina
no governo e na
Na verdade, há
oposição, não
permite acacada vez mais
muitas
instalações industriais lentar
esperanças de
abandonadas, armazéns mudanças para
devolutos, edifícios de breve.
Mas o setor
escritórios “às moscas” imobiliário
não
e lojas fechadas.
sofre apenas da
forma desajeitada como o estado o trata. Sofre, principalmente, as consequências da recessão económica generalizada, da
debilidade e dos desequilíbrios do
setor financeiro e da própria evolução demográfica. Na verdade, há
cada vez mais instalações industriais
abandonadas, armazéns devolutos,
edifícios de escritórios “às moscas”
e lojas fechadas. Há zonas empresariais em que os sinais de abandono
são cada vez mais evidentes e há ruas inteiras nas cidades em que a desertificação, comercial e habitacional, assumem dimensão alarmante.
Os problemas, como o crédito caro e difícil ou a fiscalidade desajustada, permanecem, mas, depois da

compra de casa própria, agora é a
própria alternativa do arrendamento que está a perder dinâmica.
Hoje, mais do que nunca, somos
obrigados a refletir, séria e rapidamente, no que é conjuntural e no
que é estratégico. As dificuldades
financeiras e a fiscalidade agressiva poderão ser passageiras, mas as
ideias e as medidas ativas para promover o investimento e restaurar
a confiança no futuro são fundamentais para criar dinâmicas positivas que permitam ultrapassar as
primeiras.
Do estado central, como dissemos, não devemos esperar soluções
tão depressa. A iniciativa terá que
partir de outros setores da sociedade portuguesa, menos amarrados à
gestão do orçamento:
- das regiões, através de um papel reforçado na gestão dos fundos
comunitários e da constituição e dinamização das redes de base territorial de competências empresariais e
de conhecimento, orientadas para
a globalização;
- das autarquias, pela sua ação
transformadora e modernizadora
do espaço urbano no sentido da eficiência energética, da sustentabilidade e do reforço da mobilidade,
que poderá ser potenciada através
de parcerias internacionais para utilização das verbas milionárias disponibilizadas pela União Europeia
para a reabilitação urbana;
- das entidades financeiras, que
têm uma necessidade absoluta de
salvaguardar o valor dos seus ativos,
mas também precisam de alternativas válidas e seguras para aplicar a
liquidez que vai sendo criada.
Uma coisa é incontornável, vamos
ter que ser capazes de fazer despertar lá fora o interesse e o apetite pelo nosso país, pelas nossas cidades,
pelos nossos imóveis, pelas nossas
empresas.
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Conheça já o novo
site da Vida Imobiliária

ASSINATURA DIGITAL:
TRIMESTRAL
Oferta Voucher 5€

ANUAL
Oferta Voucher 10€

www.vidaimobiliaria.com

€19,99
€49,99

Assine já em: loja.vidaimobiliaria.com

