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ESPAÇOS
&CASAS

OPINIÃO

Dubai O regresso ao futuro
A VER NO PROGRAMA
DESTA SEMANA

A Cityscape é uma das
maiores feiras imobiliárias
dos Emirados Árabes
Unidos e decorreu no
final do mês de setembro.
A presença portuguesa no
local foi quase inexistente

Paulo Martins Barata

B

ack on the Chain Gang”,
de Chrissie Hynde, escrita na sequência de uma
overdose coletiva da banda britânica Pretenders, seria a
metáfora perfeita para o Dubai
e para a endémica esquizofrenia do seu mercado imobiliário.
Todos os anos, no emirado, o
grande evento é a famosa feira
Cityscape. Visito-a sistematicamente desde 2007, embora nos
últimos anos tenha chegado a
vir-me embora mais cedo, por
ausência de reuniões, contactos
e oportunidades. O delírio de
2007 ainda está bem vivo na
cabeça de muita gente; que o digam o Deutsche Bank e o Royal
Bank of Scotland que engoliram
no seu passivo vários BPN em
imobiliário do Dubai.
O capítulo seguinte é sobejamente conhecido, com a famosa
debandada geral de expatriados
a deixar os carros no aeroporto e os “condos” por pagar. Seguiu-se um período de tremenda
ressaca, como se fôssemos chamados a partilhar um imenso
sentimento de culpa coletiva.
Confesso que, contrariamente à
maioria dos arquitetos, sempre
gostei imensamente do Dubai.
‘Moderation is a fatal thing’, dizia Oscar Wilde, e num mundo
em que a arquitetura se tornou
o universo do politicamente correto, o Dubai continua a ser a
última “candy store”. Confesso

Cave reconvertida
em espaço de luz
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Um apartamento de início
dos anos 40, situado numa
cave muito compartimentada e em mau estado de
conservação, foi transformado numa casa cheia de
luz e funcional. Um projeto
assinado pelo arquiteto João
Tiago Aguiar.

Nesta que é uma das
maiores concentrações
financeiras do mundo,
vi gregos e espanhóis
a vender passivo de
bancos e vistos gold
a sair como se não
houvesse amanhã

também que sempre acreditei
no Dubai, mesmo depois do
crash, porque é o maior porto
franco entre a Ásia e a Europa,
ou seja, um terço do planeta
em rotas aéreas. Ao contrário
dos outros Estados da zona, é
uma economia relativamente
transparente e aberta. Não me
refiro aos aspetos dos offshore
bancários, que são tão obscuros
como os do Luxemburgo ou do
Panamá, mas à economia real,
à economia da oferta e da procura. O Dubai é visceralmente

p u b l i c i d a d e

RE/MAX MARcA pREsEnçA
no sAlão IMobIlIáRIo
dE poRtugAl
De 8 a 12 de outubro decorre, na FIL, no
Parque das Nações, mais uma edição do
Salão Imobiliário de Portugal.
A RE/MAX, sempre atenta às necessidades do mercado imobiliário, volta a
marcar presença naquele que é o maior
evento imobiliário do país.
Estando Portugal na mira dos investidores estrangeiros, o Salão Imobiliário
irá contar com uma série de ações junto
deste mercado. Serão cinco dias de interação com potenciais clientes, de partilha de negócio entre parceiros empresariais, troca de experiências e
muita prospeção de mercado.
A RE/MAX estará representada por oito agências RE/MAX da sua
rede num stand de 54 m2, junto aos principais players do mercado
imobiliário. As agências RE/MAX são não só da zona da grande Lisboa mas também da Margem Sul, do Ribatejo e do Algarve.
A RE/MAX acredita que a presença institucional neste tipo de eventos
é fundamental para reforçar a sua liderança de mercado, bem como
estreitar relações com clientes e parceiros de negócio.

materialista e é tão acessível
como Nova Iorque; não é preciso ser “amigo de alguém” ou “ter
contactos”, porque toda a gente
está em trânsito. Também por
isso é extremamente competitivo e a janela de oportunidade
é mínima.
Reencontrei agora, em 2014,
um Dubai igualmente voraz;
um Dubai que recolheu grande
parte da fuga de capitais das
primaveras árabes, do Magrebe
ao golfo Pérsico, além da Rússia
e de muitos Estados africanos.
Na DAMAC, um dos promotores mais agressivos da região,
encontrei um jovem português,
que tinha vendido 20 das primeiras 150 villas de 2 milhões
de dólares. Nesse dia, venderam mais 300, até esgotarem o
stock. Perfil dos compradores:
indianos, paquistaneses e russos. Um político sudanês pagou
em cash. Explicaram-me também que qualquer estrela de
Hollywood, digna do nome, tem
um “condo” no Dubai.

Maior cidade
aeroportuária do planeta
Na EMAAR, a empresa fundada
pelo emir, o negócio tem outra
escala e outros preços; na zona
de expansão do Downtown Dubai, com cerca de 10 milhões de
metros quadrados de construção (o equivalente a 4 Parques
das Nações em Lisboa), o preço
varia entre €5000 e €6000/
m2, enquanto as villas são vendidas a €20 milhões. Perguntei
à equipa da Jones Lang LaSalle
se estes preços eram sustentáveis: “Obviamente que não, mas
agora, até 2020, vai ser sempre a subir. Depois haverá um
crash, mas menor do que em
2008, porque já absorvemos a
dinâmica Dubai”.
A simples comparação dos
projetos de 2007 com os atuais
sugere que o mercado imobiliário amadureceu. Os “pequenos” promotores, com aquelas
divertidas excentricidades formalistas que coloriam a feira
com um imaginário de Fantasy
Land, foram varridos pela crise.
A oferta concentra-se agora em
meia dúzia de master developers pujantes. As torres passaram a ter plantas retangulares
e eficientes, como em Londres
ou Toronto, e diria até que um
certo estilo “moderno contemporâneo”, à falta de melhor definição, foi adotado não tanto
por evolução do gosto, mas pela
simplicidade e custo de construção. Lamentavelmente, a aberração ecológica e energética
continua a sua imparável marcha, com projetos de campos
de golfe e lagos artificiais como

se o que separasse o Dubai de
Saint Andrews fossem 20 libras
de táxi. “Sustainability” é mesmo só para a última página das
brochuras de venda.
O único stand português,
Central Arquitectos, um jovem
ateliê de Braga, estava destemidamente localizado junto às
grandes empresas de projeto
do golfo. Naquela que é uma
das maiores concentrações financeiras do mundo, vi gregos
e espanhóis a vender passivo de
bancos e, já agora, vistos gold a
sair como se não houvesse amanhã. Aparentemente ausentes,
estiveram a diplomacia económica e os fundos portugueses, a
quem imagino ser útil captar algum deste capital estrangeiro.
Reuni com um velho amigo,
recém-nomeado diretor do
plano da Expo’2020, e apercebi-me que o recinto da feira
representa uma área mínima
do plano da Aerotropolis de
Jebel Ali, a maior cidade aeroportuária do planeta, com
cinco pistas e capacidade para
260 milhões de passageiros em
2027. O tema da Expo’2020,
“connecting minds”, é brilhante
e abre um imenso campo de
oportunidades, num hub urbanístico onde deve ser possível,
em tempo real, obter um diagnóstico médico da Harvard
Medical School, prototipar uma
peça de automóvel ou confecionar uma coleção de moda.
Curiosamente, os problemas
com que a equipa se confronta
são os mesmos da Expo’98 de
Lisboa e anteriores: Que fazer
do recinto depois da feira? Que
legado deixamos...?
O Ocidente tem a perceção de
que o dinheiro árabe é dinheiro fácil e ingénuo. Será ainda
verdade em alguns Estados do
golfo. No Dubai, o dinheiro é
quase exclusivamente privado
e cotado em Bolsa, ao contrário
do Abu Dhabi, Omã e Qatar,
onde quase tudo é financiado
pelo Estado, por empresas para-estatais ou por príncipes que
se financiam em bancos estatais, o que, em termos práticos,
vai dar ao mesmo.
“Build them and they will
come”; a frase parece ter sido
feita à medida do Dubai e não
haja dúvida que o pequeno
emirado veio para ficar. Não
é para todos; não é sofisticado
como Londres, nem elegante
como Paris, mas é tão cosmopolita como Nova Iorque e tão
imponente como Hong Kong.
A seis horas de voo de Lisboa, é
uma economia aberta e pujante, como a Europa não conhece
desde o pós-guerra.
Arquiteto, ateliê Promontório

Exposição
de mobiliário
no MUDE
Vai estar patente no Museu
de Design e Moda, em Lisboa, até 2 de novembro, uma
exposição sobre mobiliário
criado para edifícios públicos durante o Estado Novo.
A mostra é comissariada por
João Paulo Martins.

Escritórios em alta

2014 marcou definitivamente o regresso aos bons
resultados no mercado de
escritórios. Números contabilizados no mais recente relatório da consultora
Aguirre Newman dão conta
de que só em agosto a área
contratada totalizou 7889
m2, valor 406% acima do
registado em igual período
de 2013 (1559 m2). Já em
termos acumulados, a área
de escritórios contratada no
período de janeiro a agosto
foi de 54.000 m2, um valor
superior em 50% ao registado em igual período de 2013.

Índice RE/MAX
O mercado de arrendamento de lojas em Lisboa está
em franca expansão. Um
tema do Índice RE/MAX de
hoje.
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