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Porto é o novo destino
turístico e de negócios
A procura pelo destino Porto, em lazer ou em negócios, está muito 
dinâmica e é cada vez mais atrativa com preços médios bastante 
competitivos quando comparados com os preços praticados em Lisboa
ou em outras cidades europeias  P08

Lei de Bases da Habitação
é aprovada
Foi aprovada no Parlamento a Lei de Bases da Habitação, com os votos a favor do PS, PCP, BE, PEV e PAN 
e contra do CDS e PSD. A aprovação surge mais de um ano após ter sido entregue o primeiro projeto de 
lei e depois de várias reuniões e adiamentos. O grande objetivo desta lei de bases é estabelecer "as bases 
do direito à habitação" e o papel do Estado na garantia desse direito a todos os cidadãos. Fica defi nido 
que o Estado é o garante do direito à habitação  P06
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Mexto aposta no mercado residencial
de luxo em Portugal
Criar projetos únicos e diferentes. Este é o grande objetivo da Mexto, empresa suíça de investimento imobiliário
com sede em Zug e que em Portugal tem vindo a demarcar-se no mercado residencial de luxo.

“Criar projetos únicos e diferentes 
de tudo aquilo que os outros estão 
a fazer”. Tomas Suter, senior ad-
visor & partner da Mexto Holding 
AG, não podia ser mais claro quan-
to às intenções dos acionistas des-
ta empresa suíça de investimen-
to imobiliário. Para claramente se 
diferenciarem, a promotora apos-
ta em apartamentos de dimensões 
generosas, até porque, “fundamen-
talmente, concebemos casas para 
as pessoas que querem viver aqui”, 
disse ao Público Imobiliário.

Há dois anos e meio com presen-
ça em Portugal, nomeadamente em 
Lisboa, a empresa já soma dez pro-
jetos em carteira, em diferentes es-
tágios de desenvolvimento, “que re-
presentam um volume de inves-
timento de 150 milhões de euros, 
dos quais 50 milhões já investidos, 
uma área de construção total de 
28.000 m² e a criação de cerca de 
140 apartamentos”, avança aque-
le responsável.

Casa para primeira 
habitação
Na opinião de Tomas Suter, “há 
um segmento de mercado, com-
posto sobretudo por clientela in-
ternacional, que pede casas com 
standards de qualidade muito ele-
vadas e áreas muito grandes, pa-
ra viver em Lisboa ou para ter por 
cá um apartamento seu para pas-
sar férias”. Ou seja, um cliente que 
não pretende arrendar mas, antes, 
investir em espaços de primeira 
habitação. Pessoas que, segundo 
Tomas Suter, têm inclusivamente 
grandes difi culdades em encontrar 
algo apropriado aos seus requisi-
tos na capital, não obstante tudo 
o que tem vindo a ser feito nos úl-
timos anos. “E isso fi cou bem cla-
ro para nós desde o início”, afi rma. 

Miguel Cabrita Matias, adminis-
trador da Mexto Portugal, reitera 
a opinião de Tomas Suter, assu-
mindo que “é precisamente para 
essa franja que direcionamos os 
nossos projetos, concebendo casas 
para serem utilizadas pelos seus 
próprios donos, e não dirigidas a 
investidores para arrendamento”.

Elevar pela qualidade
Ou seja, basicamente o que a em-
presa de base suíça quer é diferen-
ciar e elevar pela qualidade, sendo 
este o lema e a grande preocupação 
da Mexto Portugal. Até porque, su-
blinha Tomas Suter, “o comprador-
-utilizador é especialmente sensí-

vel a questões como a generosidade 
das áreas, a qualidade dos mate-
riais utilizados ou o tipo de por-
menores que oferecemos nos aca-
bamentos e equipamentos, valori-
zando-as muitíssimo mais e não 
estando tão preso apenas ao fator 
preço”. Esta será, aliás, a nota do-
minante dos três novos projetos 
que se prepara para lançar ainda 
este ano: o Avencas Ocean View 
Residence, de frente para o mar, 
na Parede e com preços médios de 
venda na ordem dos 7.500€/m², e o 
Rodrigo da Fonseca 43 e o Eduardo 
Coelho 26, mesmo no centro de Lis-
boa e com preços médios de venda 
em torno dos 9.000 €/m².

De olhos postos no futuro, a 
Mexto vai estudando a entrada 
noutros segmentos de mercado, 
estando para já a desenvolver um 
projeto residencial que marca não 
só a sua estreia na construção to-
talmente nova, mas também na 
aposta de tipologias mais peque-
nas e sem estar direcionado para 
a gama mais alta do mercado, co-
mo os restantes que tem em car-
teira. O Ajuda Garden Residence, 
assim se chamará, será compos-
to por cinco edifícios novos, pro-
jetados pelo ateliê Saraiva & Asso-
ciados, e criará 45 novos fogos na-
quela zona de Lisboa, dirigindo-se 
tanto a nacionais como estrangei-
ros. Espera-se que a sua constru-
ção possa arrancar no primeiro se-
mestre de 2020.

Avencas Ocean View Residence

Situado na primeira linha de mar na Parede, será um projeto direcionado para a gama mais alta de mercado. Com 
arranque de construção previsto para julho, em simultâneo com a comercialização (a cargo da JLL e Porta da Frente), 
as obras deverão prolongar-se até ao fi nal de 2020, combinando a reabilitação de um antigo palacete do início do 
século XX, outrora residência de Verão do Cardeal Patriarca de Lisboa, com a construção de um edifício novo, dando 
origem a nove grandes apartamentos, com áreas entre os 170 e os 320 m², servidos de Spa e piscina interior.

Áreas muito 
generosas, materiais 
e acabamentos 
de verdadeiro luxo 
e localizações 
de excelência 
são requisitos 
obrigatórios nos 
projetos com o selo 
Mexto, que quer 
diferenciar-se no 
mercado português 
elevando pela 
excelência.
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Rodrigo da Fonseca 43

Os trabalhos de reabilitação deste 
edifício do início do século XIX 
deverão começar em setembro, 
respeitando o projeto traçado pela
bfj  Arquitectos e a Appleton & 
Domingos Arquitectos que dará 
origem a oito apartamentos 
citadinos, em pela rua Rodrigo da 
Fonseca, a dois passos da avenida 
da Liberdade. Concebidos para 
satisfazer os mais elevados
padrões, estes apartamentos
terão áreas entre os 140 e os
300 m² e serão servidos por
terraços, jardim, piscina e 
estacionamento (dez lugares).
A comercialização é da 
responsabilidade da JLL
e Sotheby’s.

Eduardo Coelho 26

Mais para o fi nal do ano, 
começará a reabilitação deste
edifício do início do século XIX, 
localizado no coração do bairro
do Príncipe Real e que dará origem
sete espaçosos apartamentos,
com acesso a varandas privadas
e jardim com piscina, assim
como a estacionamento.


