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HOTËL PARA
EMPRESAS
D 6 NO TIBEROFFICE
CHIADO pode-se orrendor
um escritório por umo horo,
ou ter openos umo morodo
de empreso com coixo
de coneio e otendimento

telefónico multilingue.
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deixo-o desconsor
enquonto procuro
o coso dos seus sonhos,
i

no Porto, projecto

i

o renovoçõo e dó opoio

t

ò obro. No

finolé só

receberochoveeentror
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ELES ESCOLHEM

Presidente do DiÍecçõo
Nocionol do Apemip
(Associoçõo dos

A CASA DOS

Profissionois e Empresos
de Medioçõo lmobiliório
de Portugql)

sEus soNHos

Arrendomento procuro ser

umo olternotivo
mois credível
A

PROCURA de

soluções lmporto, como por diversos
de vezes tenho defendido, que se
muito ogilize os processos de desé, pejo por incumprimento por
ò porte dos inquilinos foltosos, e

hobitocionois no mercodo
orrendqmento, emboro
superior ò oferto, oindo nõo
reqlmente, umq olternotivo

oquisiçõo de coso próprio, importo que os rendos obtiopesor dos diÍiculdodes de dos por esto viq sejom Íiscol-

pode
B
poro o relonçomento dos sectores do construçõo e do imobiliório.
0s bqncos sõo hoje muito
ocesso oo crédito, mos
vir o ser porte de um plono

mois coutelosos em mqtérios
como o toxo de esforço
clientes e menos generosos
no que toco ò ovolioçõo
imóveis, o que, teoricomente,

dos

dos

procuro

devio empurror quem
soluções hobitocionois poro
mercqdo de qrrendomento.
Hoje, os boncos só

o

,

empres-

mente toxodos, no mínimo, oo
nível dos depósitos o prozo ou
dos investimentos Íeitos em

fundos de investÌmentos, incluindo imobiliórios.
Estos sõo condições necessórios, emborq nõo suficientet

poroqueoopostonoreobilitoçõodoscentrosurbonosposso
ser gonho, ou sejo, poro que
consigomos cotivor muitos investidores e muitos proprietórios de imóveis devolutos. o
oceitor um regresso qo mercqdo de orrendomento, umbili-

tom porte do dinheiro neces- colmente ligodo ò reobilitoçõo.
sório ò oquisiçõo do imóvel,
Umo opçõo reolisto poro o
o quem dó gorontios de o
relonçomento do reobilitoçõo
gor,.ou sejo, o quem tenho
urbonq e, por inerêncio, do
gumo pouponço que
mercodo de orrendomento,
como velho entrodo e o
de crescente procuro pelos
nõotenhodeseesforçormui- rozões conhecidos, foró tom-

e
poqlsirvo
quem

topqropogoroempréstimo. bém com que o potrimónio
Mos opesor deste

cenório,

vqlorize e contogie, nessq vqlorizoçôo, o próprio sector do
Construçõo e do lmobiliório.
É bom tombém que se lem-

merpelo

bre que o opçõo pelo orrendomento nõo é exclusivo de
quem tem dificuldode de crédito poro oceder oo mercqdo

Íiscolidqde

rendqs.

se

"
lonespese

o fotio que cobe oo orrendomento urbono oindo estó
ge do que serio normol
ror, situoçõo que qpenos
justifico pelo folto de conÍionço dos proprietórios no
codo de orrendomento e
peso excessivo do
sobre os

imobiliúrio reconstruído

de compro e vendo - desloEscrevo esto minho
coções pontuois, poro estuxõo em vésperos do oberturo dor ou trqbolhor, potenciom
do Solõo lmobiliório do
este mercodo, tol como o
BITUR e tenho esperonço
procuro de olojomento turísnq horq em que posso ser
tico qlternotivo qos hotéis e

refle-

lMoque,
lido
pelos leitores do 5O1", hojo resorts.
novidodes positivos relotivo- Todos sobemos que umo
mente o este dossier que im- ondorinho nõo foz o primoveporto relonçor com cqrócter rq, mos nõo hó primoveros
de urgêncio.
sem sndorinhos. I
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A SWork encontrq e reobilito cosos no
Porto. Foi criqdo openos hó um ono, mos
jó penso em chegor o Angolo e Esponho
Terdo de ANA

ISABtL PtRtlRA FotograÍias de HUMBERTO ALN/tNDRA

A SWARK procura a casa dos sonhos
dos seus clientes na baixa e no centro
histórico do Porto e fata de todo o processo da reabilitação do imóvel, desde
'achar'o imóvel até ter a chave da casa
nova para lhes entregar. Sara Silva e
Paulo Santos da Cunha criaram a empresa de consultoria para reabilitação,
incubada no PóIo de Indústrias Criativas do Parque de Ciência e Tecnologia
da Universidade do Porto (UPTEC), em
Janeiro de 2010. Em 2011, a SWark quer
expandir o negócio aos investidores da
rárea do turismo e aos mercados angolano e da GaÌiza,em Espanha.

<O serviço é 'chave na
mão' porque a pessoa não tem

de se preocupar com nada
mas é 100% personalizado>,
esclarece a arquitecta Sara
Silva. O processo de househunting começa com um
orçamento em mente, aquilo
que o cliente pode gastar. De-

pois, Sara e Paulo reúnem

com o cliente quando
têm cinco ou mais opções para lhe mostrar.
Reúnem é maneira de di.
zer. <<Saímosparaaruae
a reunião é na rua, a

ver

as casas), refere Paulo,
que foi durante muitos
anos director comercial
numa imobiliária.
A SWark negoceia o me
lhor preço com os proprie
L'ârios dos imóveis e, ak:a-

vés do gabinete
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comprar

e,

rnais do que Ísso,

do que ele pode efeetivamente fazer alb.

ffi

de

ffi

advogados com quem trabalha, investiga exaustivamente a história destes nos
arquivos de várias entidades, das Finanças aoRegis,
to Predial, passaado pela
Câmâra do Porto. <Vamos

ffi

O público-alvo é <o jovem
casal, que quer uma casa na

ru

baixo, mas há outras pes-

t:

soas a procurar a SWark, o
que tem sido uma surpresa,

à procura dos argünentos
para que os nossos clien-

tes possam negociaro

pe

referem os dois responsáveis,
que já têm cliente estrangei-

ros e portugueses qüe resi-

fr

ço, explica Paulo Cunha.

dem no estrangeiro. Os clieru
tes desta jovem empresa são

mais fizermos poupar o cliente, mais

Trabalham com parceiros em todas

nós recebemos>, expÌica PauÌo Cunha.

as áreas do processo de reabiÌitação, o

que lhes permite conseguir as melhores condições também na fase de pro-

jecto e, mais tarde, na obra propriamente dita. A consultoria ao longo de
todo o processo custa ao cliente 8,5%
do valor total do i4vestimento, mas é
possível <<contratar os serviços da
SWarkapenas em determinadafase do
pnocesso). Aquela comissão, acresce a
performance fee que a SWark recebe
pelo taì apoio à negociação. <euanto

Fitométrico crio 150

PETOS OTHOS DA SWARK,

<clararnente sobrevalorizadD.

redes, ainda por cima com o ónus de
ter de se tirar de lá o entulho e farer a

demolição>, sublinha Sara Silva. O
apoio da SWark passa por dar uma garantia ao ciente <do que ele está a

A Fitométrico oferece comissões oté
os seus consultores, um plono onuol

Penofiel. Permitir o desenvolvimento

de fomo hormonioso e equilibrodo,

de publicidode e ÍerÍomentos
promocionois totolmente grotuitos.

do operoçõo no regiõo e olconçor
umo quoto de mercodo de 15% sõo

com controstes e combinoções
subtis.0 ombiente gerol do coso

os objectivos poro 2011. Esperom

é suove e sobretudo humono

oindo oumentor o suo equipo octuol
de 2l poÍo 32 coloborodores.

e olegrer, refere Céline de Azevedo,

pretende cÍior 150 novos postos
tendo lonçodo

rrm crnponho

Centurv 2l cheoo

de recrutomento de comrJtorg
comerciois poro integmrem o rede

à regióo NortË

de medioçõo. 0 crescimedo

D

regrjor
e coÍrstonte oo longo dos últlnos
onos,eoelevodonúmero
de potenciois clientes comprodores
(35 mil em 2010) sõo os principois

rozões que motivom ests componho.

em norueguês. c

do noturezs. (0 ono é morcodo
pelo regresso do cor ò coso, mos

D A RfDE tltoBtltÁRlA Fitométrico
três meses,

'ark' vem da palavra arquitectura

responsóveis pelos novos unidodes
Century 2l Plus em Poredes e em

70%, formoçõo grotuito poro todos

trobdú ms pfiíimos

<GIá

pessoas que têmterrenos e acham que
têm prédios. Estc[o a vender quabo pa-

postos de trqhallts
de

já passaram

<çara venda bem mais de 400 imóveiu,
assegura PauÌo Cunha. A maioria está

também q)essoas sensiveis), ligadas
às Indústrias Criativas. que (quenem
manter o carácter dos imôveis.
O site da SWark é bilingue e começou até por estar só em inglês. <Inicialmente, o público-alvo era estrangeiro), explica Sara, que começou a
pensar o negócio em 2008, quando
vivia e trabalhava na Noruega. 'SW'
vem de Southwest, da saudade que
sentia na aÌtura de Portugal, o único
paÍs daEuropa virado a sudoeste. E

PAREDES E PEÌ{AFIEL Íorom

os zonos seleccionodos pelo moior

Cin inspiro-se nos

rede imobiliório do mundo poro
dor início ò exponsõo do morco

quotro elementos

no Norte. António Mendes e Filipe
Oliveiro, do Century 2l Plus sõo os

um novo cotólogo de tendêncios de
cor inspirodo nos quotro elementos

DA

CtN ACABA DE LANçAR

designerde cor do ClN. <rVomos
ossistir o um'obondono dos cores
demqsiodo onojodot übrontes
ou benontet substituídos por

tom

mgis simples, como os elementos
que compõem o noturezorì
screscento o responsóvel.
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