
Santa Casa
lucra €3 3
milhões
com rendas

A instituição de solidariedade recebe
o arrendamento de 371 imóveis
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No momento de arrendar casa
em Lisboa poucas pessoas se
lembrarão de consultar o porte
fólio imobiliário da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa
SCML No entanto as casas es
tão bem localizadas totalmente
recuperadas com projetos tute
lados por arquitetos e sem pre
ços inflacionados pela especula
ção Ao todo a SCML é dona de
456 imóveis a maioria dos quais
na capital dos quais 371 estão
alocados para rendimento e que
lhe rendem €3 3 milhões por
ano Os restantes 85 imóveis es
tão afetos ao funcionamento da
própria SCML
Atualmente a Santa Casa tem

11 imóveis entre edifícios e fra
ções disponíveis para arrenda
mento habitacional cinco na ci
dade de Lisboa dois em Alma

da e quatro em Torres Vedras
Grande parte do património re

sulta de doações refere o prove
dor da SCML Pedro Santana
Lopes São doações legados e
heranças de beneméritos pesso
as que nos confiam os seus bens
muitas vezes tudo o que têm de
valor Preservar este património
é mais do que um dever um
compromisso que assumo asse
gura o responsável ver caixa
ao lado

Dinheiro canalizado
para causas sociais
Com o mercado de arrenda
mento em alta a instituição
tem neste momento em curso

obras em diversos prédios que
permitirão adjudicar outros
63 apartamentos para arren

damento até ao fim deste ano
Os próximos a entrar no mer

cado de arrendamento serão as
frações de um prédio na Calça
da da Tapada Alcântara cujas
obras já estão concluídas
Oprojeto de reabilitação é as

sinado pelo arquiteto Jorge Me
alha Quando agarrou na obra
de Alcântara Jorge Mealha en
controu um edifício vandaliza
do bastante degradado e cheio
de infiltrações Este edifício foi
doado à SCML pelo beneméri

to Augusto César de Matos
Neste edifício de Alcântara e a

título de exemplo o arrenda
mento de um Tl de 78 36 m2 vai
custar €750 mensais um T4 de
100 m2 ficará pelos €900
Os apartamentos são avalia

dos de acordo com os critérios
comuns no mercado imobiliári
0 classe energética localiza

ção exposição solar Procurase o preço justo Os valores de
arrendamento são determina
dos caso a caso consoante as ti
pologias a localização e a inter
venção que foi realizada com
preços alinhados de acordo
com a realidade do mercado
imobiliário sustenta Helena
Canto Lucas diretora do Depar
tamento de Gestão Imobiliária
e Património DGIP
As receitas resultantes da tota

lidade dos imóveis arrendados

pela SCML — cerca de 3 3mi
lhões de euros — sãodireciona
das segundo aquela responsá
vel na sua totalidade para o
financiamento das causas que a
Santa Casa apoia
Pedro Santana Lopes asseve

ra ter intensificado o investi
mento na recuperação do patri
mónio entregue à instituição
classificando o inclusive como
objetivo prioritário do seu
mandato Com isto estamos a

ampliar a oferta no mercado de
arrendamento gerando mais re
ceitas para as causas que apoia
mos da ação social à saúde e à
cultura sintetiza para logo
afirmar Com este investimen
to estamos igualmente a contri
buir para reanimar a economia
nacional nomeadamente o sec
tor da construção civil muito
fustigado no contexto que atra
vessamos Ao assumir a reabili
tação urbana como uma priori
dade promovemos uma melho
ria da qualidade de vida da po
pulação o rejuvenescimento do
edificado das cidades e a preser
vação de património nacional
que de outra forma poderia fi
car esquecido
Santana Lopes destaca ainda o

investimento de €l l milhões na
reabilitação da igreja da Concei
ção Velha e a aquisição e reabili
tação do palácioMarquês de To
mar antiga Hemeroteca que
passou a integrar o património
da Santa Casa emjaneiro do ano
passado na sequência de um
acordo de permuta assinado
com a Câmara e do palácio de
São Roque um investimento de

€3 4 milhões A reabilitação do
complexo de São Roque onde es
tão instalados os serviços cen
trais contará por exemplo com
um auditório da autoria do arqui
teto Souto de Moura no nº194
da Av da Liberdade será instala
do o departamento de jogos A
recuperação da Quinta Alegre
na Charneca do Lumiar e a rea
bilitação de três edifícios naAve
nida Casal Ribeiro e na Rua Ac
tor Taborda em Lisboa são ou
tros dos projetos em marcha

DANIELLA DIAS

Pedro
Santana Lopes

Que alterações introduziu na
política de reabilitação daSCML

A Santa Casa sempre procurou
preservar o seu património que é
de todos Daqui nasce o respeito e a
confiança dos muitos beneméritos
que construíram esta casa Mas nes
ta administração entendemos que
era preciso fazê lo de forma mais as
sertiva e também procurar novas vi
vências para estes edifícios Com du
as preocupações tomar sustentá
vel este património extraordinário
e em simultâneo dar resposta às
necessidades da população

Quais as ações concretas e
qual o montante do investimen
to direto na reabilitação
Criámos o Programa Reabilitar

Fizemos a análise do património e
investimos €8 milhões na reabilita
ção de 16 prédios em diversas áreas
de Lisboa Temos ainda licenciados

20 projetos para obras de reabilita
ção cujas intervenções se encon
tram em fase de planeamento de
pois da renovação das licenças que
haviam sido emitidas pela Câmara
Municipal de Lisboa desde 2007 e
que estavam em vias de caducar
Através do Fundo de Investimento
Imobiliário Santa Casa 2004 e de
uma parceria estabelecida com um
promotor imobiliário procedemos
em 2013 à reabilitação de mais cin
co prédios em Lisboa num investi
mento total de €9 1 milhões e de
cerca de11 100m2 de área bruta de

construção

Principal objetivo para 2014
O grande objetivo é a reabilita

ção do património afeto direta
mente às áreas de intervenção da
Santa Casa Na área da ação social
iremos recuperar a Quinta Alegre
situada na Charneca do Lumiar
com um projeto intergeracional
único no país na área da Saúde os
novos projetos no Centro de Medi
cina de Reabilitação de Alcoitão e
no Hospital Ortopédico de Sant A
na vão permitir ampliar a oferta
de serviços e atendimento na cul
tura o Museu de São Roque será
ampliado Para trazer uma nova vi
da ao Bairro Alto e contribuir para
o rejuvenescimento desta zona his
tórica temos projetos para os palá
cios de São Roque e Marquês de
Tomar e para o convento de São
Pedro de Alcântara
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