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QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES DAS NOVAS FORMAS 
DE FINANCIAMENTO DO IMOBILIÁRIO? 
Com novos desafios, surgem novas formas de financiamento dos projetos imobiliários. Junto 
deste fórum, procurámos perceber um pouco mais sobre estes tipos de financiamento, como 
podem complementar a Banca, e qual o seu potencial para promotores e investidores. 

WHAT ARE THE MAIN CHALLENGES 
AND OPPORTUNITIES IN THE NEW 
FORMS OH' REAL ESTATE FINA\ GING? 
With new challenges come new ways of financing real estate projects. In this forum, 
we tried to understand a little more about these types of financing, how they can 
complement the banking sector, and their potential for developers and investors. 
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A oferta de soluções de financiamento ao imobiliário é muito 

completa e capaz de fazer face aos desafios futuros. O siste-
ma financeiro está mais resiliente, capitalizado e competitivo. 

A oferta é complementada por instrumentos de capital e de 

dívida para situações fora do apetite de risco da banca. Existe 
elevada liquidez em mercado e vive-se um momento de taxas 
de juro historicamente baixas. 

A política de risco de crédito da banca é condicionada pelo 

quadro regulatório da atividade bancária, sendo particularmente 
relevantes as novas regras no cálculo dos requisitos de capital 
estabelecidas no acordo de Basileia IV. Assim, as condições 

de financiamento de projetos imobiliários vão continuar a exigir 

aos promotores níveis elevados de capitalização. 

A insuficiência de capital dos promotores vai continuar a poder 
ser suprida com atração de investidores Private Equity, ou 
Fundos de Crédito, possibilitando que os projetos imobiliários 
sejam desenvolvidos com apoio da Banca, dentro de parâme-
tros de risco ajustados. 

Um novo desafio para o sistema é, também, a criação de 
instrumentos adaptados às regras de acesso a linhas de fi-
nanciamento de projetos ambientalmente sustentáveis, com 
incentivos nas condições de risco e preço. 

Neste contexto, há razões para acreditar que vai continuar a 
existir um sistema de financiamento robusto, eficaz e completo, 
prosseguindo este equilíbrio de posicionamento das várias 
modalidades de financiamento que, não sendo concorrentes 
entre si, são complementares. 

The offer of real estate financing solutions is highly comprehen-

sive and capable of meeting future challenges. The financial 

system is more resilient, capitalised and competitive. The offer 

is complemented by equity and debt instruments for situations 

that fali. outside the banking sector's risk appetite. The market 

displays high liquidity and record low interest rates. 

Banks' credit risk policies are limited by the banking sector's 

regulatory framework, and the new rules on the calculation of 

capital requirements established in the Basel IV agreement are 

particularly relevant. Therefore, financing conditions for real 

estate projects will continue to require high leveis of capitali-

sation from developers. 

The lack of capital for developers will continue to be supple-

mented by attracting private equity investors or credit funds, 

enabling real estate projects to be developed with the support 

of banks, within adjusted risk parameters. 

Another challenge for the system will be the creation of in-

struments adapted to the rules of access to funding lines for 

environmentally sustainable projects, with incentives in the risk 

and price conditions. 

In this sense, there are reasons to believe that there will always 

be a robust, effective and comprehensive financing system, 

striving to achieve a balanced position between the various 

financing models that, rather than competing with each other, 

are complementary. 

Luís Vaz Pereira 
MILLENNIUMBCP 

Director 

«A oferta de soluções de financiamento ao imobiliário é 
muito completa e capaz de fazer face aos desafios futuros» 

«The offer of real estate financing solutions is highly 
comprehensive and capable of meeting future challenges» 
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O setor da promoção imobiliária está intrinsecamente ligado 

ao financiamento, nomeadamente, bancário, na vertente da 

promoção e ao cliente final. Em Portugal, felizmente, na última 

década e especialmente nos últimos seis anos, a concessão de 

crédito imobiliário tornou-se consideravelmente mais criteriosa 

gerando vantagens competitivas a quem apresenta projetos 

de qualidade, equipas sólidas e um perfil de risco que dê ga-

rantias à entidade financiadora, sendo normalmente o melhor 

cliente beneficiado com menores taxas de juro e melhores 

condições precedentes. 

O principal desafio atual, especialmente para os grandes pro-

motores, resulta do facto de em Portugal ainda existirem pou-

cos bancos com apetite e balanço para financiar transações 

imobiliárias de elevado montante (por ex. acima de €50M), 

constituindo um desafio o financiamento de projetos de gran-

des dimensões. 

As oportunidades de financiamento, especialmente para os 

grandes players, passarão no essencial pela abertura do capital 

das empresas ou parcerias na promoção - especialmente 

estrangeiros - bem como outras formas alternativas de finan-

ciamento, como por exemplo os Green Bonds, 

No caso da Vanguard Properties, que tem a sustentabilidade 

no seu ADN, área onde em breve anunciaremos um conjunto 

de inovações visando a descarbonização da construção, es-

tudamos a emissão de obrigações verdes para dois projetos 

imobiliários de elevada dimensão e que cumprem elevados 

padrões de sustentabilidade, essenciais para suportar este 

meio de financiamento. 

The real estate development sector is intrinsically linked to 

financing, namely banking, in the form of development and 

end-client financing. Fortunately, in the last decade in Portugal, 

and particularly in the last six years, the provision of real estate 

loans has become considerably more judicious, generating 

competitive advantages for those who present quality projects, 

solid teams and a risk profile that provides guarantees to the 

financing entity, with the best client normally benefiting from 

lower interest rates and better condition precedents. 

Today, the main challenge, especially for major developers, 

results from the fact that in Portugal there are still few banks 

with the appetite and balance sheet to finance large real estate 

transactions (ex. above €50M), making it challenging to finance 

large-scale projects. 

Financing opportunities, especially for major players, willessen-

tially involve going public or developing partnerships - especially 

foreign ones - as well as other alternative forms of funding, for 

example Green Bonds. 

In the case of Vanguard Properties, which has sustainability in 

its DNA, a field where we will soon announce a set of innova-

tions aimed at decarbonising construction, we are studying 

green bonds for two large real estate projects that meet high 

sustainability standards, which are essential to sustain this 

financing method. 

«As oportunidades de financiamento 
passarão pela abertura do capital das 
empresas ou parcerias na promoção» 

«Financing opportunities will involve going 
public or developing partnerships» 
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O mercado imobiliário português tem evoluído muito ao longo 

dos últimos anos, tendo-se consubstanciado num produto mais 

aberto a investidores estrangeiros. Durante este processo de 

transformação, diversificaram-se não só os usos, deixando de 

estar limitados ao residenciaVcomercial, mas também surgiram 

alternativas ao tradicional processo de financiamento imobiliário 

que conhecíamos até então. Com as consequências da crise 

ainda presentes e que continuam a influenciar políticas mais 

cautelosas, com critérios rígidos para a atribuição de emprés-

timos por parte da banca, muitos investidores começam a pro-

curar soluções. Decorrente desta necessidade, temos assistido 

ao aparecimento de fundos de investimento que assumem o 

papel financiador a projetos imobiliários, especialmente na fase 

de pre-development, onde existe um maior risco subjacente. 

Estas alternativas têm-se materializado através de bridge e 

mezzanine loans, forward funding e crowdfunding. Com um 

papel disruptivo em relação à banca tradicional, estas novas 

formas de financiamento prometem mais eficiência, processos 

menos morosos e burocráticos e com condições que podem 

ser mais favoráveis a promotores imobiliários. Com os níveis 

de endividamento a aumentarem de forma generalizada e o 

cenário de "pós-pandemia" a aproximar-se, existe a expetativa 

de ver apetência da banca para financiar novos projetos e a 

forma com que as soluções alternativas de financiamento se 

vão posicionar no mercado. No caminho para a neutralidade 

carbónica, é expectável que surjam alternativas em torno do 

green financing, promovendo construções sustentáveis. 

The Portuguese real estate market has evolved a great deal 

over the last few years and become more open to foreign in-

vestors. During this transformation process, not only were the 

uses diversified, no longer limited to residential/commercial, 

but alternatives to the traditional real estate financing pro-

cess emerged. With the consequentes of the crisis still being 

felt and continuing to influente more cautious policies, and 

strict criteria from banks for loan provision, many investors are 

starting to look for solutions. As a result of this need, we have 

witnessed the emergente of investment funds that have taken 

on the role of financing real estate projects, especially in the 

pre-development phase, where there is greater underlying 

risk. These alternatives have materialised through bridge and 

mezzanine loans, forward funding and crowdfunding. Playing 

a disruptive role in regards to traditional banking, these new 

forms of financing promise more efficiency, Less time-consuming 

and bureaucratic processes. and conditions that may be more 

favourable to property deveLopers. With debt leveis rising across 

the board and the 'post-pandemic' scenario looming, there is 

anticipation regarding the appetite for bank financing for new 

projects and how alternative funding solutions will position 

themselves in the market. On the path to carbon neutrality, 

new options are expected to appear in green financing, thereby 

driving sustainable construction. 

Miguel Campos 
AURA REE 
PORTUGAL 

Associate Director 

O financiamento imobiliário em Portugal continua a seguir os 

critérios habituais e consolidados de um "mix" de equity e divida 

bancária, numa proporção de "debt to cost" da ordem dos 50 a 

6o%. Dado que na economia portuguesa os níveis de capitais 

próprios são baixos, grande parte do equity necessário para os 

projetos é oriundo de "High Net Worth Individuais", "Family Offi-

ces", "Fundos Imobiliários" e "Private Equities", muitos dos quais 

de capital estrangeiro. O nível de investimento desenvolvido 

por este tipo de players tem sido relativamente elevado para 

a dimensão (e história recente de investimento imobiliário) em 

Portugal. Com a criação dos REITS/SIGIS em Portugal seria de 

esperar um grande entusiasmo por parte dos investidores e 

profissionais do setor, o que ainda não aconteceu porque há 

questões de fundo que não tornam essas sociedades atrativas  

Real estate financing in Portugal continues to follow the usual 

consolidated criteria involving a mix of equity and bank debt, 

with a debt to cost ratio of around 50 to 60%. Given the low 

leveis of equity capital in the Portuguese economy, most of the 

equity required for projects comes from High-Net-Worth-Indi-

viduals. Family Offices, Real Estate Funds and Private Equities, 

many of which are foreign-owned. The levei of investment by 

these types of players has been relatively high for the size 

(and brief history of real estate investment) of Portugal. Given 

the creation of REITs/SIGIs in Portugal. one would expect a 

great deal of enthusiasm from investors and professionals in 

the sector, which has not happened yet because there are 

underlying issues that make these companies unattractive (to 

mention just a few - legal framework of companies that may 
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(só para referir alguns - regime jurídico das sociedades que 

podem ser abrangidas, níveis de free float e endividamento). 

Há que urgentemente introduzir as alterações necessárias 

para que esta forma de utilização do mercado de capitais no 

imobiliário possa ter o sucesso que tem atingido em muitos 

países do mundo. Novas formas de financiamento virão a 

aplicar-se ao imobiliário numa lógica cada vez mais impera-

tiva de sustentabilidade/ESG (EnvironnamentaL/Social and 

Governance) como mecanismos de "green bonds" e "crowd 

funding", ainda longe das práticas habituais portuguesas, mas 

que - sem dúvida virão para ficar! 

be covered, leveis of free float and indebtedness). It is urgent 

to introduce the necessary changes so that this form of capital 

market use in real estate may be as successful as it has been in 

many countries around the world, New forms of financing will 

be applied to real estate in an increasingly imperative logic of 

sustainability/ESG (Environmental, Social & Governance), such 

as green bonds and crowd funding mechanisms, which are still 

far from being commonplace in Portugal, but will undoubtedly 

come to stay! 

A situação pandémica vivida no último ano reforçou o finan-

ciamento alternativo no setor imobiliário como complemento 

ao financiamento bancário. Representando cerca de 80% das 

fontes de financiamento nos EUA, na Europa mal chega a 

20%. Isto deve-se principalmente ao facto de o financiamento 

bancário ter sido tradicionalmente muito ativo neste setor, a 

preços altamente competitivos. 

As últimas alterações na legislação da UE (Acordo de Basileia), 

bem como as restrições e incertezas trazidas pela Covid-ig, 

tiveram um grande impacto no financiamento bancário, que 

contraiu significativamente. Isto representa uma oportunidade 

para o financiamento alternativo apoiar o setor imobiliário. 

A oportunidade consiste em fornecer financiamento aos seto-

res afetados pela crise sanitária, mas com bons fundamentos 

económicos e apoiados em ativos sólidos (tais como hotéis, 

escritórios, etc.). Destacamos o setor da promoção residencial, 

onde os atrasos no Licenciamento e os requisitos mais rigorosos 

para o financiamento bancário acentuaram as necessidades 

de financiamento. 

O desafio consiste em educar os agentes imobiliários para se 

abrirem a este tipo de financiamento e aos seus benefícios 

(flexibilidade, rapidez, maior LTC, etc.), apesar dos custos mais 

elevados. Atualmente, existe uma grande variedade de tipos de 

financiamento e de custos, que irão definitivamente impulsionar 

a expansão deste tipo de financiamento. 

O financiamento alternativo veio para ficar, e na Arcano temos 

as capacidades para aconselhar os agentes imobiliários sobre 

a solução de financiamento mais adequada. 

The pandemic situation experienced in the LciSt yeui teihf or ceei 

alternative financing in the real estate sector as a complement 

to bank financing. Representing around 80% of the financing 

sources in the USA, it barely reaches 20% in Europe. This is 

mainly dueto the fact that bank financing has traditionally 

very active in this sector, at very competitive pricing. 

The latest changes in EU legislation (Basil agreement), as weLL 

as the restrictions and uncertainty brought about by Covid-1g, 

had a major impact on bank financing, which contracted signif-

icantly. This represents an opportunity for alternative financing 

as a resource for the real estate sector. 

The opportunity consists in providing funding to the sectors 

affected by the sanitary crisis but with good economic funda-

mentais and backed by solid assets (such as hotels, offices. etc.). 

We note the example of residential development, where the 

delays in licensing and more rigorous requirements for bank 

financing, have accentuated financing needs. 

The challenge involves educating the real estate players to open 

up to this type of financing and its benefits speed, 

higher LTC, etc.), in spite of the higher costs. Currently, there 

is a vide variety of types of financing and costs, which will be 

sure to drive the expansion of this type of funding. 

Alternativa financing is here to stay and at Arcano voe have the 

skills to advise the real estate players on the best financing 

solution for them. 

Nicoleta Gheorghe 
ARCANO 

Directora ReaL Estate 
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O mercado atravessa um momento de dinamismo e atrativi-

dade, com liquidez e incentivos, nomeadamente por parte da 

UE e do BCE, que garantem juros baixos e inflação contida. 

The market is in an extremely dynamic and attractive phase, 

with liquidity and incentives, namely from the EU and the ECB, 

that guarantee low interest rates and contained inflation. 

Ainda assim, a análise sobre desafios e oportunidades asso-

ciadas a essas novas formas de financiamento imobiliário está, 

invariavelmente, relacionada com a capacidade que cada 

promotor tem de demonstrar o valor que consegue gerar, seja 
através dos projetos já realizados, ou através da sua capacidade 
de antecipar tendências e criar soluções. A pandemia acentuou 

as diferenças entre os vários segmentos do imobiliário. Hoje, 

a banca demonstra maior disponibilidade para financiar ope-
rações nos segmentos residencial, de logística e escritórios, 
segmentos menos afetados pelas restrições ao funcionamento 
da economia. Por outro lado, o segmento do retalho, um dos 
mais condicionados, é encarado com maior prudência. 

Nevertheless, the challenges and opportunities associated 

with these neve forms of real estate financing are inevitably 

associated with the capacity of developers to demonstrate 

the value they are able to generate, whether through projects 

already undertaken, or their ability to anticipate trends and 

create solutions. 

The pandemic has emphasised the differences between various 

real estate segments. Today, banks show a greater willingness 

to finance operations in the residential, logistics and office seg-

ments, which were less affected by the restrictions on economic 

activities. On the other hand, the retailsegment, one of the most 

afflicted, is viewed with greater caution. 

João Lelis 
SONAE SIERRA 

Funds Management 
Director 

Adicionalmente, não obstante a redução de volume de transa-
ções no último ano e meio, decorrente em parte dos impactos 
da pandemia, mantemos a convicção que existem oportunida-
des muito interessantes no mercado português, em diversas 
classes de imobiliário. 

No caso de Portugal, a sofisticação financeira tem avançado 
e têm vindo a ser criados instrumentos complementares, por 
exemplo, por via da criação das SIGI, que vieram introduzir 
diversidade, flexibilidade, liquidez e atratividade no mercado, 

permitindo angariar um leque vasto de investidores, incluindo 
investidores institucionais e investidores de retail e private 
banking, portugueses e estrangeiros. 

Furthermore, notwithstanding the decrease in transaction 
volumes over the last year and a half, partly dueto the impacts 

of the pandemic, we believe there are many interesting op-

portunities in the Portuguese market, in several asset classes. 

In the case of Portugal, financial sophistication has advanced 

and complementary instruments have been created, for exam-
ple Sias, which have introduced diversity, flexibility, liquidity 

and attractiveness into the market, drawing a vide range of 

investors, including institutional investors, as well as retail and 

private banking investors, both Portuguese and foreign. 

«O mercado atravessa um momento de dinamismo 
e atratividade, com liquidez e incentivos» 

«The market is in an extremely dynamic and 
attractive phase, with liquidity and incentives» 
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Nuno Torcato 
URBANIA 
PORTUGAL 

Director 

A forte liquidez disponível resultou nos últimos anos numa 

cada vez maior concorrência entre os investidores/promoto-

res imobiliários pelos ativos disponíveis, que obriga a que as 

operações sejam cada vez mais competitivas e mais criativas, 

abrindo a porta a formas de financiamento alternativas. Aspe-

tos como o maior conservadorismo dos bancos ou o facto de 

as instituições financeiras mais tradicionais terem processos 

de análise e aprovação de crédito muito mais burocráticos e 

demorados, fazem com que a maioria dos promotores e inves-

tidores imobiliários assumam desde o início estas novas formas 

de financiamento nos seus business plans. Adicionalmente, e 

estando os bancos muito mais focados no financiamento de 

projetos residenciais para venda, hotelaria e escritórios e em 
alguns projetos específicos na área logística, as novas áreas de 
desenvolvimento imobiliário, onde se incluem as residências 
de estudantes, as residências sénior ou os projetos imobiliários 
para arrendamento entre outros, na maioria das vezes só são 
possíveis se numa fase inicial os promotores deste projetos 
recorrerem a fontes de financiamento alternativas uma vez 
que os bancos tradicionais estão ainda muito relutantes em 
aceitar este tipo de risco. 

Um dos principais desafios para estas novas formas de finan-
ciamento, tendo em conta o maior custo que estas operações 
acarretam quando comparadas com o financiamento tradicio-
nal, é o de conseguir encontrar projetos que suportem este 
nível de taxas de juro para mais num país onde existe tanta 
incerteza nos timings e decisão nos processos de licenciamento. 

In recent years, strong liquidity in the market has led to greater 

competition between real estate investors and developers for 

available assets, making operations increasingly competitive 

and creative, and opening the door to alternative forms of 

financing. Greater prudence among banks, and more bureau-

cratic and time-consuming processes among more traditional 

financial institutions to analyse and approve loans, have led 

most property developers and investors to consider these 

new forms of funding in their business plans from the outset. 

Furthermore, and with banks increasingly focused on financing 

residential safe projects, hotels and offices, as well as some 

specific projects in the logistics segment, new segments in 

real estate development, including student residences, senior 

residences or build-to-rent projects, are often only possible if 

developers use alternative sources of financing, as traditional 

banks are still very reluctant to accept this type of risk. 

One of the main challenges for these new financing models, 

taking into account the higher cost that these operations entail 

when compared to traditional funding, is to find projects that 

sustain this levei of interest rates, especially in a country where 

there isso much uncertainty regarding the timing and decision 

of licensing processes. 

«A forte liquidez disponível resultou nos últimos anos 
numa cada vez maior concorrência entre os investidores/ 
promotores imobiliários pelos ativos disponíveis» 

«In recent years, strong liquidity in the market 
has led to greater competition between real estate 
investors and developers for available assets» 


