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E C O N O M I A



Aproximadamente 
750,000 trabalhadores 
beneficiaram de algum 
tipo de apoio financeiro 
concedido às empresas 
empregadoras no pico da 
crise pandémica, 
suavizando assim um 
decréscimo mais 
acentuado na taxa de 
desemprego.

Medidas de apoio 
financeiro estendem-se 
até setembro de 2021

As moratórias de crédito 
destinadas a empresas e 
famílias foram estendidas 
até 30 de Setembro de 
2021. As empresas que 
podem ser beneficiárias 
da suspensão de juros 
terão que exercer 
atividade nos setores de 
turismo, cultura, 
comércio, reparação 
automóvel e setor social. 
Até final de setembro de 
2020, deram entrada na 
banca mais de 812 mil 
pedidos de moratórias de 
crédito, dos quais 42% 
dizem respeito a créditos 
à habitação. 

PONTOS 
POSITIVOS 

• Início do Plano de 
Vacinação;

• Plano de 
Recuperação 
Europeu Next 
Generation; 
Retoma 
internacional do 
comércio que 
exercem um peso 
de 27% no PIB 
nacional.

RISCOS 2021:

• Clima de incerteza 
elevado;

• Impacto real da 
pandemia absorvido 
pelas medidas de 
apoio financeiro;

• Potencial aumento 
da carteira de NPĹ s, 
após término das 
moratórias;

• Setor do turismo 
ainda muito 
fragilizado;

NO FINAL DO ANO 2020, PORTUGAL 
COMEÇOU A DAR SINAIS DE 
RECUPERAÇÃO. O INÍCIO DO PROCESSO DE 
VACINAÇÃO EM JANEIRO DE 2021 ABRE UM 
NOVO CAPÍTULO DE VIRAGEM.

Perante o cenário pandémico que atingiu o 
mundo no ano 2020, as previsões de recuperação 
económica divergem entre as várias instituições 
financeiras. Ao longo do ano, os indicadores de 
atividade económica têm oscilado ao ritmo da onda 
pandémica e do impacto que as diversas medidas 
de confinamento vão exercendo nos diversos 
setores de atividade. 

Após um 2º trimestre em que o PIB contraiu 16,3%, 
a economia portuguesa começou a demonstrar 
sinais animadores de recuperação devido ao 
alívio gradual das medidas de confinamento e 
de mobilidade social que exerceram efeitos de 
recuperação importantes em alguns setores de 
atividade, como é o caso da indústria. Contudo, 

o setor do Turismo continua a ser o mais afetado, 
estando prevista uma recuperação mais sólida 
apenas no ano 2022. De salientar que as atividades 
relacionadas com turismo internacional observam 
um decréscimo de mais de 70% comparativamente 
aos volumes verificados no ano 2019. 

O 3º trimestre marcou o início da recuperação, mas 
as medidas restritivas impostas no 4º trimestre 
causaram um retrocesso. No entanto, no 4º 
trimestre de 2020, o PIB registou um crescimento 
em cadeia e a evolução no ano passado foi menos 
severa do que o previsto nos trimestres anteriores 
pelo governo português.
Em 2020, o produto interno bruto de Portugal caiu 
7,6%. A contração de 7,6% em 2020 vem após o 
crescimento de 2,2% em 2019.

Em 2020, a taxa de desemprego situou-se nos 
7,2%, valor que reflete os vários incentivos e apoios 
financeiros que ajudaram a atenuar os efeitos da 
crise no mercado de trabalho. 

Fonte: INE

PIB PORTUGAL

-7.6% (2021: 3.9%)

IHPC

-0.1% (2021: 0.3%)

TAXA DE DESEMPREGO

7.2% (2021: 8.8%)

CONSUMO PRIVADO

-6.8% (2021: 3.9%)

IMPORTAÇÕES

-14.4% (2021: 8.8%)

EXPORTAÇÕES

-20.1% (2021: 9.2%)

EVOLUÇÃO PIB (%)

P R E V I S Õ E S  E C O N Ó M I C A S  2 0 2 0  |  2 0 2 1

Fonte: Banco de Portugal, Previsões Dezembro 2020
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I N V E S T I M E N T O



O QUE PODEMOS 
ESPERAR EM 2021?

1º semestre ainda 
sob os efeitos do 
confinamento que 
marcou o inicio de 
2021, sendo esperado 
um ritmo mais 
acelerado a partir do 2º 
semestre do ano.Com 
o levantamento das 
medidas de restrição 
de forma faseada, o 
mercado deverá dar 
os primeiros sinais de 
recuperação.

A recuperação 
irá acontecer em 
diferentes ritmos para 
os diversos segmentos, 
com o mercado de 
escritórios a manter o 
seu lugar de liderança 
assegurada pelos 
fortes fundamentos 
de mercado que têm 
permanecido bastante 
resilientes.

Portugal irá permanecer 
em posição firme nos 
radares dos investidores 
internacionais, 
percecionado como um 
destino de investimento 
seguro e muito atrativo 
para a diversificação 
das suas carteiras de 
ativos.

É esperado que em 
2021, o mercado ainda 
se mantenha abaixo 
da marca dos 3 mil 
milhões de euros e 
que a recuperação 
total para níveis 
pré-pandemia possa 
acontecer no ano 2022. 
Escritórios e Logística 
são os segmentos mais 
resistentes, com o setor 
Logístico a experienciar 
um momento de maior 
dinamismo e interesse 
pelo impulso que o 
e-commerce veio 
criar nas cadeias de 
distribuição.

A manutenção das 
taxas de juro em 
níveis historicamente 
baixos, aliada aos ainda 
elevados níveis de 
liquidez e aos diversos 
fatores de atratividade 
de Portugal enquanto 
destino de investimento 
em vários quadrantes, 
irão continuar a garantir 
e assegurar a vitalidade 
do mercado de 
investimento português.

Fonte: Savills Research 

VOLUME TOTAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO COMERCIAL

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM 
PORTUGAL

O mercado de investimento no ano 2020 ficará 
marcado na história como o Ano da Pandemia 
Covid-19, que atingiu o mundo inteiro. 
Com um forte arranque ao longo do 1º trimestre que 
somou um total de 1.500 mil milhões de euros, os 
restantes meses foram o espelho do ritmo da 
pandemia. Ainda assim, no balanço do ano 2020 o 
mercado português de investimento pautou-se pela 
resiliência demonstrada pelo fecho de algumas 
operações de peso. 

Comparativamente ao ano 2019, o mercado de 
investimento imobiliário comercial verificou uma 
descida de 14%, que perante todos os efeitos 
gerados pela Covid-19 no setor imobiliário, permite-
nos afirmar que o mercado nacional não viu 
colocada em causa a sua posição atrativa no 
panorama internacional de investimento. 

Os diferentes segmentos imobiliários demonstraram 
comportamentos distintos, sendo mantida a 
liderança dos setores de escritórios e retalho, sendo 
este último um dos sectores mais duramente 
atingidos pelas consequências da pandemia.

MERCADO DE ESCRITÓRIOS MANTÉM-SE 
NO TOPO DAS PREFERÊNCIAS

No mercado de escritórios foram fechadas 26 
transações, -13% face ao ano 2019, num total 
aproximado de 1.100 mil milhões de euros, onde se 
destaca em grande evidência a venda do 
emblemático Lagoas Park no Corredor Oeste por 
420 milhões de euros, tendo sido adquirido pela 
Hendersen Park à Kildare no decorrer do 3º 
trimestre de 2020. Merece também menção a venda 
do Portfolio PREOF, composto por 7 ativos num 
total de 170 milhões de euros adquiridos pela 
Cerberus à Finsolutia.

As transações mencionadas são a prova da abertura 
cada vez maior do mercado português de 
investimento aos mercados internacionais, que não 

se restringem agora apenas ao mercado europeu, 
abrindo o seu scope de atração a diversos mercados 
internacionais. 

Reino Unido e Estados Unidos lideraram as 
operações de maior volume de investimento, mas 
Portugal também marcou a sua presença no 
investimento em escritórios com um total de 11 
operações que somaram cerca de 92 milhões de 
euros. FS Capital, Sonagi e Square Asset 
Management são alguns dos investidores que 
estiveram ativos em 2020. 

No mercado de retalho foram registadas 15 
operações, menos 35% comparativamente ao ano 
2019, num total aproximado de 1.130 mil milhões de 
euros. Este resultado foi largamente impulsionado 
pelo fecho da maior transação do ano 2020 que 
disse respeito à venda de 50% do Sierra Fund, onde 
estavam incluídos os Centros Comerciais Colombo, 
Vasca da Gama, Cascais Shopping e Norteshopping 
num valor estimado de 750 milhões de euros. 

Se os Centros Comerciais têm sido os ativos mais 
atingidos pelas medidas restritivas de confinamento 
e pela aplicação de medidas estabelecidas pelo 
governo português que estão a ter implicações nos 
regimes de rendas estabelecidos, já as unidades de 
distribuição alimentar apresentam-se agora com um 
novo vigor e um grau de atratividade elevado.

Em 2020, foi fechada a venda do Portfolio Sonae 
que integrou 5 hipermercados, numa operação de 
Sale&Leaseback no montante total de 37 milhões de 
euros, adquirido pela SIGI Olimpo Real Estate 
Portugal. 

O investimento em Unidades de Distribuição 
Alimentar, Hipermercados e Supermercados, assim 
como em ativos dedicados à venda de produtos 
para o lar e DIY, estão a receber uma atenção 
especial por parte de investidores internacionais e 
nacionais, estes últimos com tickets de investimento 
menores direcionados para superfícies alimentares 
de menor dimensão.
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No mercado industrial & logístico, a procura mais 
ativa que tem vindo a sentir-se não encontra ainda 
correspondência na oferta disponível do mercado, 
atuando como fator travão de um crescimento 
mais expressivo nos volumes de investimento 
observados neste segmento. No total do ano 2020, 
este segmento registou um valor aproximado de 
investimento de 60 milhões de euros, com a venda 
de um portfolio por parte da Incus à M7 Real Estate 
pelo valor de 41 milhões de euros.

Este dinamismo impulsionado pelo aumento 
expressivo do e-commerce será traduzido numa 
procura mais ativa por terrenos onde posam ser 
desenvolvidos produtos de raiz e que venham 
responder com um maior grau de eficácia aos 
requisitos de modernidade e inovação que 
operadores necessitam atualmente.

MERCADO MAIS GLOBAL, COM OS 
INVESTIDORES NACIONAIS TAMBÉM A 
MARCAREM A SUA POSIÇÃO

A evolução do mercado nacional de investimento 
imobiliário comercial tem sido claramente dominada 
pelos investidores estrangeiros. Alemanha, Reino 
Unido e Espanha têm sido os pesos pesados, 
acompanhados em anos mais recentes por 
investidores oriundos de outros continentes que têm 
sido protagonistas de transações significativas no 

nosso mercado. No entanto e mais recentemente, 
os investidores nacionais tem aumentando a sua 
quota de mercado de aumentar com investimentos 
direcionados para os diversos segmentos de 
mercado, mas com particular incidência no mercado 
de escritórios. Em 2020, os investidores nacionais 
tiveram um peso de 20%, comparativamente aos 
13% observados em 2019. 

PRIME YIELDS EM TERRENO ESTÁVEL, MAS 
COM PONTOS PRESSÃO EM RETALHO E 
LOGÍSTICA

As prime yields conseguiram manter-se em trajetória 
estável no segmento de escritórios demonstrando 
a resiliência deste segmento, que em condições 
normais apresenta ainda margem para maior 
compressão perante a procura ávida por ativos 
de qualidade. Contudo, e sob diferentes formas 
derivadas dos efeitos da pandemia, o mercado 
registou uma subida das prime yields no segmento 
de retalho fruto do grau de risco que estes ativos 
assumem agora e de uma maior aversão ao risco 
por parte dos operadores. Os Centros Comerciais e 
as Lojas de Rua foram os mais penalizados com as 
primes yields a situarem-se agora nos 5.25% e nos 
4.50% respetivamente, o que compara com 4.75% e 
3.75% observados no final do ano 2019.

O QUE PODEMOS 
ESPERAR EM 2021?

Os montantes 
de investimento 
continuarão a manter 
a sua direção para 
ativos em localizações 
prime em localizações 
centrais, com uma 
competição mais 
aguerrida face 
à escassez de 
produtos e também 
direccionados 
para produtos de 
promoção. 

Dependendo da 
recuperação da 
pandemia e do 
possível reajustamento 
de preços, poderemos 
assistir a um aumento 
dos investidores 
com um perfil mais 
oportunístico mas 
apenas direcionado 
para ativos em 
localizações 
secundários, que 
possam etar acusar 
alguma pressão. 

O estabelecimento 
de joint-ventures 
poderá ser adotado 
como uma maior 
frequência como 
solução estratégica 
para uma entrada 
mais rápida por 
parte de investidores 
internacionais que 
não têm presença no 
mercado nacional.

O interesse 
em segmentos 
alternativos, em 
particular no 
segmento residencial 
no modelo Multifamily, 
continuará a merecer 
a atenção de vários 
investidores. De 
salientar que Portugal 
apresenta atualmente 
uma conjuntura 
extremamente 
interessante e 
favorável à aposta 
neste segmento, 
tendo já em pipeline 
um conjunto de 
projetos direcionados 
para o mercado de 
arrendamento de 
longa duração.

VOLUME TOTAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO COMERCIAL POR TRIMESTRE
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Fonte: Savills Research
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E S C R I T Ó R I O S 
L I S B O A



Com 137.892 m2 de volume total de absorção, o ano 
2020 encerrou em queda comparativamente ao 
ano 2019. Uma descida de 29% expectável perante 
o contexto de crise pandémica que atingiu Portugal 
no decorrer 1º trimestre de 2020 e que conduziu 
uma elevada percentagem de trabalhadores ao 
confinamento obrigatório.

O primeiro Estado de Emergência, decretado no 
dia 19 de Março de 2020, veio estabelecer que o 
teletrabalho passaria a ser obrigatório sempre que 
as atividades profissionais o permitissem, dando 
inicio a um cenário nunca antes experienciado e que 
veio testar rapidamente a capacidade de adaptação 
das empresas e dos seus trabalhadores.

Todas as circunstâncias atípicas que produziram 
efeitos na atividade das empresas e nos seus 
sistemas organizacionais, traduziram-se em muitos 
casos na adotação de estratégias wait-and-see, mais 
prudentes e expectantes, perante a incerteza do 
tempo de resolução da pandemia. 

Ao longo do 1º trimestre, o mercado ainda conseguiu 
manter o nível de performance em linha com o 
verificado no ano transato, revelando inclusive 
uma subida marginal de 5%. No entanto, com o 

aumento do número de casos e a entrada em vigor 
do Estado de Emergência, a partir do 2º trimestre os 
valores contabilizados demonstram decréscimos de 
atividade entre os 27% e os 49% comparativamente 
ao ano 2019.

Os processos de tomada de decisão de mudança, 
expansão ou abertura de novas instalações ficaram 
em suspenso, o que se refletiu nos volumes de 
absorção observados em todas as zonas que 
integram o mercado de escritórios de Lisboa, com 
exceção da zona 7 (Outras Zonas). 

A zona 4 (Zona Histórica & Beira Rio) e a zona 3 
(Nova Zona de Escritórios) registaram os maiores 
decréscimos no seu volume de absorção, com -89% 
e -74% respetivamente. Também a zona 1 (Zona 
Prime CBD) encerrou o ano 2020 em nota negativa, 
com uma descida de 51% face ao ano 2019. 

Em terreno mais resiliente estive a zona 6 (Corredor 
Oeste) com -7%, a zona 5 (Parque das Nações) com 
-9% e a zona 2 (Zona CBD) com -19% dos volumes 
de absorção totais somados no ano 2019. Já a zona 
7 (Outras zonas) foi a exceção ao que foi regra em 
2020, terminando o ano com uma subida de 65% 
que reflete os 14.567 m2 ocupados no ano 2020. 

KEY MARKET 
DATA

Total Stock
4.2 milhões m2

Área total disponível
288.100 m2

Volume de  
absorção total

137.892 m2

Taxa de 
disponibilidade

6,77%

Renda Prime   
25€(€/m2/mês)

Oferta nova 
concluída 
19.181 m2

Pipeline 
2021 - 2022
151.337m2

MERCADO DE ESCRITÓRIOS DE LISBOA - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE ABSORÇÃO
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O QUE PODEMOS 
ESPERAR EM 2021?

À data de lançamento 
deste relatório, nos 
meses de janeiro e 
fevereiro de 2021 foram 
absorvidos 9.615 m2 , o 
que compara com os 
34.252 m2  ocupados 
no mesmo período do 
ano 2020 e com os 
14.502 m2  do período 
homólogo do ano 2019.

Os resultados 
alcançados no 1º 
trimestre deixam ainda 
espelhar o clima de 
pandemia que Portugal 
atravessa, devendo 
começar a dissipar-
se gradualmente à 
medida que o plano 
de vacinação abrange 
o maior número de 
população e o plano de 
desconfinamento vai 
sendo posto em prática.

O arranque ainda 
muito tímido, deverá 
dar lugar a uma 
retoma no decorre do 
2º trimestre, que irá 
acompanhar o regresso 
dos trabalhadores aos 
espaços de escritórios. 
Não obstante este 
regresso, a retomados 
valores de absorção no 
final do ano 2021 deverá 
ainda ficar abaixo dos 
valores pré-pandemia 
de 200.000 m2 .

O cenário de uma 
procura que ultrapassa 
os níveis de oferta 
de qualidade que o 
mercado de escritórios 
de Lisboa apresenta, 
continuará a constituir 
um dos fundamentos 
pilar que explica a 
resiliência dos valores 
de mercado que 
deverão continuar a 
manter-se nos valores 
já observados em 2020. 
Contudo, e em casos 
excecionais que os 
proprietários possam 
acusar alguma pressão, 
poderemos assistir a 
uma ligeira descida dos 
preços aplicados mas 
apenas aplicada em 
edifícios em localizações 
mais secundárias e de 

No total de 2020 foram fechadas 105 
operações, refletindo uma descida de 40% 
comparativamente ao ano 2019. Na 
transversalidade das zonas de mercado, 
forram verificadas descidas compreendidas 
entre os -60% (Zona 4 – Zona Histórica& 
Beira Rio) e os -54% (Zona 2 – CBD).

Em termos de intervalos de área, o mercado 
concentrou o maior número de operações em 
espaços de menor dimensão. Salientando 
também que perante o contexto de pandemia 
que fez resfriar algumas intenções de fecho 
de operações, as operações acima dos 5.000 
m2 e que já tinham iniciado o seu processo em 
2019, foram concluídas das quais destacamos 
a maior operação do ano levada a cabo pelo 
BPI que ocupa agora 16.441 m2 no Edifício 
Monumental.

EM 2020, O MERCADO RECEBEU 19.181 
M2 DE ESPAÇOS DE ESCRITÓRIOS. 

66% correspondem a ações de reabilitação 
profundas em três edifícios localizadas na 
Zona 1 (Prime CBD) e Zona 2 (CBD).
A Zona 6 (Corredor Oeste) recebeu dois 
edifícios novos, a Quinta da Alagoa E2 e E3 
com um total de ABL de 6.525 m2

Desde o ano 2011 que a colocação de oferta 
nova no mercado de escritórios de Lisboa 
tem vindo a decrescer expressivamente, 
resultado de uma forte migração do 
investimento em promoção imobiliário para o 
segmento residencial que levou também à 
conversão de aproximadamente 100.000 m2 

de espaços de escritórios em unidades 
residenciais.

Para os próximos dois anos, prevemos a entrada de 
aproximadamente 151,500 m2 , de onde podemos destacar já 
para 2021 os projectos EXEO – Lumnia com 30.000 m2  no 
Parque das Nações. o Edifício AGEAS com 17.400 m2  e o 
World Trade Center no Corredor Oeste com 25.000 m2 

Esta “nova geração” de edifícios que irá entrar no mercado 
vem imprimir o novo cunho de modernidade e inovação a um 
stock de escritórios caracterizada em larga percentagem por 
edifícios que necessitam imperativamente de elevar o seu 
nível de qualidade, por forma a garantirem o seu lugar nas 
preferências dos ocupantes.

MAPA DO MERCADO DE ESCRITÓRIOS DE LISBOA

Fonte: Savills Research | LPI

VOLUME DE ABSORÇÃO POR ZONA DE MERCADO
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Novas Zonas de 
EscritóriosPrime CBD CBD Corridor OesteParque das 

Nações
Zona Histórica  

& Beira Rio Zona 7



TAXA DE 
DISPONIBILIDADE

2020 fechou com uma 
taxa de disponibilidade 
6.77%, o que compara com 
a taxa de 5.25% verificada 
no ano 2019, resultado da 
desocupação de algumas 
frações de escritórios 
e da entrada de nova 
oferta.  A zona 5 (Parque 
das Nações) e zona 4 
(Zona Histórica & Beira 
Rio) apresentam taxas de 
disponibilidade marginais 
de 2,42% e 0,41%. No caso, 
do Parque das Nações a 
taxa de disponibilidade 
poderá aumentar por força 
da nova oferta que irá 
dar entrada no mercado 
mas também por força de 
uma maior reestruturação 
dos espaços de empresas 
ligadas às Novas 
Tecnologias.

VALORES DE 
MERCADO

Apesar da pressão sentida 
no mercado imobiliário 
em 2020, o mercado 
de escritórios de Lisboa 
conseguiu manter-se 
muito resiliente, com 
os valores de renda 
prime a asseguraram a 
sua estabilidade. Esta 
estabilidade nos valores 
de renda, vem mais uma 
vez provar claramente a 
atratividade do mercado 
de escritórios, alicerçada 
por níveis de procura 
que permanecem muito 
dinâmicos.

Perante as atuais 
circunstancias, a relação 
de força entre proprietário 
e inquilino tornou-se mais 
estreita e também ela 
mais resiliente. Apesar 
dos valores de renda não 
terem sofrido oscilações 
expressivas, foi concedida 
uma maior flexibilidade 
aos períodos de carência.
Perante uma taxa d 
disponibilidade de apenas 
6%, não será expectável 
que ocorra uma pressão 
de descida nos valores de 
renda prime nos próximos 
anos. 

O QUE ESPERAR EM 2021?

Os projetos que estão em fase de construção 
deverão ficar imunes à pressão de queda de preços, 
mais uma vez, devido à falta de oferta moderna e de 
qualidade no stock atual. Numa perspetiva 
ocupacional mais internacional, o mercado de 
escritórios de Lisboa apresenta um dos valores 
prime/m2 mais competitivos da Europa, o que aliado 
a todos os fatores atrativos que Portugal e 
particularmente a cidade de Lisboa tem para 
oferecer, resulta numa posição muito competitiva 
perante outros mercados ocupacionais europeus. 

O Teletrabalho veio introduzir novas dinâmicas na 
organização das empresas e das famílias. Passado 
aproximadamente 1 ano do primeiro Estado de 
Emergência, é seguro dizer que o Teletrabalho 
poderá não ter vindo para ficar, na maioria das 
empresas, em regime fixo. 

Embora algumas empresas ligadas ao setor das 
TMT ś & Utilities já tenham divulgado publicamente 
as suas intenções em permanecer em regime de 
teletrabalho, não deverá ser a nova realidade do 
tecido empresarial nacional. 

Ao longo, do último ano foram várias as entidades 
que desenvolveram surveys sobre o tema, mas de 
uma forma generalizada e unanime, é o desejo de 
uma maior flexibilidade entre trabalho remoto e 
trabalho presencial, que permita conjugar vida 
profissional e familiar de um modo mais equilibrado 
que impera. 

Nada poderá substituir a máquina do café, as 
conversas com os colegas, os brainstormings nas 
salas de reunião e cabe agora não só às empresas 
mas também aos proprietários dos edifícios 
repensarem os seus espaços, adaptarem-nos à 
nova realidade que é pautada pelos conceitos 
de flexibilidade e mobilidade, assegurando um 
retorno positivo, seguro e recompensador dos seus 
colaboradores ao locais de trabalho.

O contexto atual assume-se como o momento ideal 
de repensar e reposicionar os espaços de escritórios, 
tendo em mente a natureza organizacional, a 
atividade da empresa, o bem-estar e segurança 
de todos os colaboradores. Neste processo é 
fundamental que as equipas de gestão de espaço 
e a área de recursos humanos estejam em sintonia, 
para que possam criar soluções vencedoras para 
ocupantes e proprietários. 

Fonte: Savills Research | LPI

€
/

M
2
/

M
Ê

S

EVOLUÇÃO DAS RENDAS PRIME POR ZONA DE MERCADO

Desempenho do Mercado Imobiliário | Overview 2020 | O que esperar em 2021?

Novas Zonas de 
EscritóriosPrime CBD CBD Corridor OesteParque das 

Nações
Zona Histórica  

& Beira Rio

EVOLUÇÃO DA TAXA DE DISPONIBILIDADE

Nova Zona de Escritórios Zona Histírica & Beira Rio Parque das Nações Corredor Oeste Mercado TotalPrime CBD CBD



E S C R I T Ó R I O S 
P O R T O



TOP DEALS

CONCENTRIX
CBD Boavista
Edifício: Pop Office Park
ABL: 5.886 m2

NATIXIS
CBD Baixa
Edifício: Porto Business 
Plaza
ABL: 4.421 m2

FOUNDERS FOUNDERS
Zonas de Expansão
Edifício: Founders 
Founders Campanhã
ABL: 4.000 m2

SITEL
Zonas de Expansão
Edifício: Heroísmo 285
ABL: 3.600 m2

GKN
Outras zonas Porto
Edifício: Hipercentro
ABL: 3.540 m2

VESTAS
Out of Town
Edifício: Centro 
Empresarial Lionesa
ABL: 3.300 m2

MERCADONA
Out of Town
Edifício: Mercadona
ABL: 2.500 m2

MERCADO DE ESCRITÓRIOS  
DO PORTO

No mercado de escritórios do Porto, o ano 
2020 fechou com um volume de absorção de 
aproximadamente 54.000 m2, revelando um 
decréscimo de 17,5% comparativamente ao ano 2019.
Ainda que com uma dimensão consideravelmente 
menor comparativamente ao mercado de escritórios 
de Lisboa, o mercado do Porto demonstrou um nível 
de resiliência muito positivo e demonstrativo da sua 
crescente atratividade. 

Composto por 6 zonas de mercado, o mercado 
do Porto tem sabido ao longo dos anos mais 
recentes tirar partido da dinâmica sentida em 
todos ouro segmentos imobiliários e apostar no 
desenvolvimento de um pipeline de escritórios mais 
atual e de qualidade, que consiga receber ocupantes 
nacionais e internacionais e assumir-se como um 
destino de força para empresas multinacionais.

Em 2020, as zonas CBD Boavista e Outras Zonas 
Porto observaram um aumento no seu volume 
de absorção na ordem dos 26% e dos 107% 
respetivamente. Por oposição da Zona Out of Town 
que observou uma descida de -37% e as Zonas de 
Expansão que contabilizaram um decréscimo de 
-49%.

O Setor de atividade das TMT´s & Utilities continua 
a dominar o mercado ocupacional do mercado de 
escritórios do Porto

Apesar de uma descida de -42% face ao ano 2019, 
o setor das TMT´s & Utilities manteve o seu lugar 
de liderança como um dos setores mais ativos 
no mercado ocupacional do Porto. Neste setor 
contámos com as operações de ocupação por parte 
de empresas como a SonaeBIT (7.000 m2), a SITEL 
(3.600 m2), a DefinedCrowd (1.832 m2) e a IT Sector 
( 1.726 m2), num total de 39 operações.

O mercado de escritórios do Porto tem sido 
a porta de entrada em Portugal de algumas 
entidades multinacionais ligadas à prestação de 
Shared Services, tendo vindo a consolidar-se 
progressivamente como destino de implementação 
deste tipo de segmento de serviços.

No que concerne à nova oferta, em 2020 foram 
concluídos 5 projetos novos, num total de nova 
ABL de aproximadamente 55.000 m2. Destaque 
para a entrada do Edifício Porto Office Park com 
27.606 m2 e para o Palácio dos Correios localizado 
com 17.400 m2. A promoção de novos projetos 
de escritórios no mercado do Porto encontra-se 
em linha com um aumento de procura constante, 
resultado da vontade de expansão de ocupantes 
nacionais e internacionais, alguns deles renomados 
gigantes tecnológicos. A nova geração de edifícios 
vem valorizar indiscutivelmente o mercado do 
Porto, dotando-o de edifícios que demonstram 
uma preocupação e cuidado crescente com fatores 
como sustentabilidade, modernidade e inovação 
arquitetónica e tecnológica.

VALORES DE MERCADO

Os valores de arrendamento acusaram uma 
ligeira pressão de descida na Zona Boavista CBD 
posicionando-se nos 17.50€/m2/mês, mas que 
deverá rapidamente recuperar à medida que o 
mercado reage positivamente à recuperação da crise 
pandémica. Já a Zona Out of Town, registou uma 
tendência de subida, fechando o ano nos 13€/m2/
mês.

MAPA DO MERCADO DE ESCRITÓRIOS DO PORTO

M
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VOLUME DE ABSORÇÃO POR ZONA DE MERCADO

CBD Boavista CBD Baixa Zonas de 
Expansão

Outras Zonas 
Porto Out of Town Mercado Total

Fonte: Savills Research | LPI
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PIPELINE 2021

Nos próximos dois anos, o mercado 
de escritórios do Porto irá receber 
cerca de 100.000 m2 de oferta 
nova de escritórios, num total 
de 18 projetos. Valor que prova a 
forte aposta que está a ser feita 
na modernização do seu parque 
de escritórios, fundamental para 
continuar o seu processo de 
afirmação como mercado destino de 
empresas nacionais e internacionais.

A expansão de mercado está ocorrer 
em zonas periféricas do centro 
da cidade, incluindo também os 
concelhos de vizinhos de Maia, 
Matosinhos e Vila Nova de Gaia que 
juntos constituem a zona Out of 
Town.

Exemplo disso, é o facto de 
esta zona receber já em 2021 
aproximadamente 23.000 m2 de 
oferta nova, do qual se destaca o 
projeto Candal Park com 12.000 m2 
e o projeto Noto Office Center com 
8.139 m2.

A Zona Expansão que compreende 
a Zona Oriental e a Zona ZEP, vai 
somar mais 40.000 m2 à sua oferta 
atual de escritórios, contando com 
mais 7 projetos novos em 2021. O 
maior projeto será o Porto Business 
Plaza com 11,299 m2 desenvolvido 
pela Ciagest (SDC Investimentos), 
que à data de lançamento do 
presente relatório já tem 78% da 
área pré-arrendada. 

Também a Cilvilria vai marcar a sua 
presença com a promoção de dois 
edifícios, o Icon Offices com 9,244 
m2 e o Edifício AGEAS com 7,800 
m2, para ocupação da Seguradora 
que decidiu expandir a sua presença 
em território nacional. 

Também o coração da cidade do 
Porto vai receber 2 projetos em 
2021. A Zona CBD Baixa contará 
com o projeto Mundauto com 4.500 
m2 e a zona Boavista CBD irá ver 
concluído o Edifício D. Manuel II 
da Nipa Capital com 11,890 m2, dos 
quais 66% já estão pré-arrendados. 

Em 2022, está prevista a entrada 
de aproximadamente 11.000 m2, 
onde está incluída a conclusão do 
projeto Pacífico com 6.807 m2 e do 
Edifício N2 do Centro Empresarial da 
Leonesa com 6.898 m2.
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Fonte: Savills Research | LPI
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R E TA L H O



RETALHO

Passado 1 ano de pandemia, é seguro afirmar que 
um dos setores mais afetados pelo impacto da 
pandemia Covd-19, foi o setor de retalho. À data de 
lançamento do presente relatório, já tinham sido 
decretados 12 Estados de Emergência, que surtiram 
implicações graves neste setor.

Todas as atividade comerciais foram obrigadas 
a encerrar, sendo apenas permitida a abertura 
ao público de supermercados, hipermercados, 
farmácias e postos de combustível. 

O setor da restauração rapidamente foi obrigado 
a adaptar-se a uma nova realidade que testou ao 
limite a sua capacidade de resposta e o seu grau de 
inovação. Take-Away e Home Delivery passaram a 
integrar o plano estratégico de vendas para fazer 
face às medidas restritivas e à crise pandémica. 

Apesar dos esforços dos lojistas em manter as 
portas abertas através da promoção de várias ações 
de marketing, os níveis de vendas permanecem 
reduzidos em comparação com o período pré-covid.

No setor dos Centros Comerciais, o impacto 
da Covid-19 obrigou à imposição de medidas 
governamentais protecionistas, que determinaram 
a aplicação de moratórias e liquidação de rendas 
dividas em 12 parcelas. Adicionalmente, o governo 
decretou igualmente a suspensão da componente 
fixa da renda até Dezembro de 2020, ficando os 
ocupantes apenas obrigados ao pagamento da 
renda variável e respetivas despesas comuns, 
contratualmente acordadas. 

De ressalvar, que para os grandes retalhistas, o peso 
da renda fixa pode significar 50% a 70% do valor 
total da renda, enquanto para pequenos retalhistas 
a renda referente ao volume de vendas tem um peso 
mais significativo.

Esta medida vem colocar em causa a estabilidade e 
atratividade de um dos segmentos imobiliários com 
maior volume de investimento em Portugal.

Moda e Restauração em modo sobrevivência. Mas 
Unidades de Distribuição Alimentar, Desporto e 
Produtos para o Lar com performances positivas

No setor da restauração vivem-se dias difíceis, 
que gradualmente poderão recuperar ao ritmo do 
levantamento do confinamento. De acordo com um 
Inquérito da Associação da Hotelaria, Restauração e 
Similares de Portugal (AHRESP), das 559 Pequenas 
e Médias Empresas da área que responderam ao 
inquérito, cerca de 51% revelou estar com atividade 
completamente parada e apenas 26% está em 
funcionamento com o regime de take-away ou com 
serviço de entregas.

Alguns dos grandes operadores de retalho 
dedicados à distribuição alimentar, à venda de 
eletrodomésticos, produtos para o lar e artigos 
desportivos conseguiram manter as portas abertas 
durante o período de confinamento e assegurar 
um nível de atividade considerável através da sua 
forte presença no canal online, tendo conseguido 
equilibrar os seus volumes de vendas.

Apesar da crise pandémica que retirou das ruas 
de Lisboa o frenesim habitual de turistas, surgem 
agora novas oportunidades de reinvenção de 
conceitos que vão garantir a continuidade do 
dinamismo que caracteriza o comércio de rua em 
Lisboa. A adaptação à nova realidade irá favorecer 
o comércio de conveniência, mais próximo da 
população e direcionado para as suas necessidades, 
proporcionando uma experiência de compras 
segura e mais personalizada.

VALORES DE MERCADO

Os valores de rendas prime acusaram a pressão 
no segmento de lojas de rua, situando-se agora 
nos 130€/m2/mês para a zona do Chiado. Esta 
pressão deverá dissipar-se com o levantamento do 
confinamento no 2º trimestre de 2021 e recuperar 
ao ritmo de disseminação do vírus e do retorno do 
turismo à cidade de Lisboa.

Nos centros comerciais, 
as rendas prime sofreram 
uma descida de 10%, 
situando-se agora nos 
90€/m2/mês e sendo 
ainda prematuro tecer 
cenários de compressão 
de rendas perante as 
medidas que estão em 
vigor e que aguardam 
ainda resolução.

Em época de pandemia, 
mercado de investimento 
imobiliário de retalho 
fecha com volume acima 
dos mil milhões de euros.

O sucesso do mercado de 
investimento do segmento 
imobiliário de retalho 
foi assegurado em 2020 
pela concretização de 
transações de peso, cujos 
processos de negociação 
já estavam a decorrer 
no ano 2019. No valor 
estimado de 750 milhões 
de euros, a venda de 50% 
do Fundo Sierra liderou 
a tabela de investimento. 
Também a Hammerson 
fechou a venda de 50% da 
Via Outlets, com um valor 
estimado para Portugal 
de 90 milhões de euros 
que incluiu a transação 
Do Freeport e do Porto 
Fashion Outlet. 

À parte destas transações, 
registou-se também a 
venda de alguns centros 
comerciais, como o 
Forum Castelo Branco, 
Forum Viseu e Picoas 
Plaza, demonstrando o 
interesse dos investidores 
internacionais e nacionais 
neste formato comercial.

Já o segmento de lojas 
de rua foi o mais afetado. 
Comparativamente ao 
ano 2019, este formato 
registou um decréscimo 
de -60% no volume de 
transações, no volume 
total de 28 milhões 
de euros, deixando 
transparecer uma posição 
mais cautelosa dos 
investidores que perante 
as atuais circunstâncias 
encontram-se mais 
sensíveis ao risco.
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O QUE PODEMOS 
ESPERAR EM 2021?

Ainda no primeiro 
semestre do ano 
viveremos um contexto 
bastante incerto que 
continuará a afetar 
duramente o setor de 
retalho. O ano 2021 
iniciou com medidas 
de contingência que 
obrigaram novamente 
ao encerramento de 
muitas atividades 
consideradas não 
essenciais.

Com a área da 
restauração obrigada 
a fechar portas, muitos 
conceitos não terão 
capacidade financeira 
para sobreviver a 
mais um período 
de confinamento e, 
consequentemente, 
não deverão regressar 
ao mercado. Muitos 
restaurantes funcionam 
atualmente em regime 
de take-away, que num 
futuro muito próximo 
poderá representar 
o maior volume de 
negócios destes 
estabelecimentos, 
conduzindo a uma 
redefinição dos planos 
estratégicos de vendas e 
potencialmente conduzir 
a uma redução da área 
ocupada das lojas.

O crescimento 
online será também 
o catalisador para 
o encerramento de 
grandes lojas ocupadas 
por grandes players, 
deixando espaço para 
outras marcas que 
pretendam entrar no 
mercado português.

As consequências da 
pandemia trouxeram 
à agenda do dia a 
temática das rendas 
fixas. Com um grau de 
incerteza ainda elevado, 
este tema irá continuar 
a gerar controvérsia e 
a obrigar a uma análise 
ponderada. Contudo, o 
caminho futuro poderá 
estar aberto para 
aplicação de modelos de 
pagamento de rendas 
mais flexíveis e mais 
híbridos.

Aumento da competição 
entre proprietários para 
atrair as marcas mais 
sólidas e os melhores 
conceitos.
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O QUE PODEMOS 
ESPERAR EM 2021?

Aumento do volume 
de absorção devido à 
entrada no mercado 
de oferta de novos 
empreendimentos 
que vão responder 
às mais modernas 
especificações e em 
excelentes localizações, 
promovendo a 
mobilidade dos 
operadores de espaços 
obsoletos para novas 
unidades.

Devido à escassa taxa 
de disponibilidade, 
os operadores 
logísticos tentarão 
estrategicamente de 
garantir estes novos 
espaços de forma a 
apoiar os seus planos de 
crescimento e ganho de 
quota de mercado.

O crescimento notável 
do e-commerce vem 
adicionar uma maior 
necessidade de m² 
a toda a cadeia de 
abastecimento.

Iremos a assistir a uma 
maior aproximação 
das indústrias às suas 
unidades e cadeias 
produtivas nos 
mercados consumidores 
de destino, sendo 
expectável um aumento 
da procura por uma 
área com especificação 
industrial.

Prevê-se uma tendência 
de subida das rendas 
devido ao aumento da 
procura aliado à escassez 
de oferta, bem como à 
chegada de unidades 
de maior qualidade com 
consequentes rendas 
mais elevadas.

Maior visibilidade de 
formatos de unidades 
logísticas menos 
convencionais no nosso 
mercado. As operações 
logísticas serão 
pressionadas a prazos 
cada vez mais curtos, o 
que levará a uma maior 
necessidade de formatos 
de cross-docking, 
unidades de last-mile e 

logística urbana.

Se para alguns setores o ano 2020 foi o ano mais 
duro de sempre, para o setor industrial & logístico, o 
ano 2020 foi sinónimo de crescimento, dinamismo e 
protagonismo. Em contra-ciclo, comparativamente 
a outros mercados, registou um volume de absorção 
total de aproximadamente 228.000 m2, que 
representa uma subida de 10% comparativamente ao 
ano 2019. 

Em ano de pandemia, em que todos os setores 
económicos foram postos à prova, a performance 
positiva deste segmento imobiliário deveu-se a uma 
procura quente levada a cabo em larga percentagem 
por operadores de distribuição logística, cuja 
atividade foi fortemente impulsionada pelo aumento 
do e-commerce.

As duas maiores transações do ano disseram 
respeito a renovações de contrato e ocorreram 
no eixo da Azambuja, totalizando mais de 71.000 
m2. De notar que, 50% do volume de transações 
registado em 2020 foram operações de renovação 
de contrato.

Aldi, Rangel, Logista Pharma, Macfarlan Smith 
Portugal, VASP, Logic, Edivisa, Nacex foram 
alguns dos operadores que em 2020 fecharam 
novos contratos de arrendamento, na sua maioria 
motivados por necessidades de expansão.

O mercado industrial &logístico nacional tem sido 
caracterizado por desequilíbrio evidente entre a 
oferta disponível e a procura, fato que nos últimos 
anos tem vindo a ser cada vez mais notado e posto 
em evidência a necessidade imperativa e urgente 

de modernização do stock logísticos e de entrada 
de nova oferta que responda às atuais diretrizes de 
ocupação dos players de mercado.
 
Os próximos anos serão marcadas por uma viragem 
com a entrada de oferta nova de qualidade no 
mercado. 

Será o caso, da Plataforma Logística da Castanheira 
do Ribatejo promovida pela Merlin Properties, cuja 1ª 
fase irá lançar no mercado 45.000 m2. De destacar 
também o Parque Logístico Verde Azambuja do 
Grupo Aquila e o VGP Park Sintra.

VALORES DE MERCADO

Perante um cenário de falta de oferta de 
qualidade, no qual os ocupantes querem garantir 
o arrendamento, poderemos vir a assistir a uma 
maior valorização dos preços praticados que deverá 
acompanhar o processo de modernização do parque 
industrial & logístico nacional. 

Em 2020, os valores de mercado mantiveram a sua 
estabilidade em todas as zonas de mercado. Apesar 
do dinamismo crescente do mercado e de uma 
procura muito ativa, no ano 2020 os valores de renda 
ainda não refletiram essa sinergia, esperando-se que 
em 2021 com a entrada de nova oferta, o continuo 
crescimento do e-commerce que irá continuar a 
impulsionar a atividade dos operadores logísticos, 
os valores de renda possam iniciar uma trajetória de 
subida.

Fonte: Savills Research 
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E-COMMERCE
HIGHLIGHTS

• 84% dos 
agregados 
familiares 
portugueses têm 
ligação à Internet 
em casa. A média 
europeia deste 
indicador é de 
91%

• 82% das 
residências 
habitacionais tem 
acesso à banda 
Larga, contra 
89% da média 
europeia.

• De acordo 
com o INE, a 
percentagem de 
utilizadores de 
comércio online 
observou em 
2020 o maior 
aumento desde o 
ano 2002, + 7 p.p 
que em 2019

• Nas categorias 
de compras 
online destacam-
se as refeições 
entregues 
ao domicílio, 
os produtos 
alimentares 
e bebidas, os 
equipamentos 
informáticos e 
eletrodomésticos.

• Estimativas para 
2020 da ACEPI/
IDC apontam 
para um valor 
do comércio 
eletrónico B2C 
de 8 mil milhões 
de euros, que 
compara com 
os 6 mil milhões 
de euros 
contabilizados em 
2019.

• China, Espanha 
e Reino Unidos 
foram os países 
estrangeiros onde 
os portugueses 
efetuaram mais 
compras online.

IMPACTO DO E-COMMERCE EM TEMPO 
DE PANDEMIA

A pandemia covid-19 veio alterar os hábitos de 
compra e as rotinas de todos os consumidores, que 
rapidamente encontraram no comércio online a 
solução para fazerem chegar até si as suas compras. 

De acordo, com um estudo realizado pela 
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento, o Índice de E-Commerce 2019, 8 
das 10 maiores nações que concentram o comércio 
online no mundo são europeias. Portugal, que 
segundo este Índice ocupava em 2019 o lugar 43º 
num conjunto de 152 países, subiu em 2020 para 40º 
lugar. Os resultados divulgados referem que 75% 
dos portugueses utilizam a Internet, 51% realizam 
compras online e 38,3% da população total recorre 
ao comércio online. 

No entanto, apesar dos resultados animadores, 
Portugal tem ainda um longo caminho a percorrer 
nesta matéria e um potencial de crescimento que foi 
acelerado pelo contexto pandémico. 

Se para as grandes marcas o digital não constituiu 
um mundo novo, tendo a grande maioria o seu canal

 de venda online perfeitamente estruturado, houve 
outras marcas e serviços que rapidamente tiveram 
de reestruturar o seu canal de vendas em nome da 
sua própria sobrevivência. Agarrar a oportunidade 
do negócio digital, passou de ser uma opção que 
o omnichannel oferece, para ser 100% obrigatório 
numa realidade que será cada vez mais digital e 
extremamente competitiva.

Um estudo divulgado pelo CTT, indicou para 2020 
um crescimento entre 40% a 60% do e-commerce 
em Portugal no ano 2020, três vezes o ritmo de 
crescimento observado nos últimos dois anos.

Crescimento que tem um efeito positivo nos volumes 
de venda dos retalhistas com presença online e nos 
próprios operadores logísticos, que inevitavelmente 
procuram agora inovar e agilizar os seus 
procedimentos de entrega.Se algumas repercussões 
da crise pandémica poderão ser momentâneas, fruto 
das circunstâncias, no caso do e-commerce o seu 
crescimento não deverá abrandar e a adaptação a 
novos canais, estratégias de branding e vendas serão 
irreversivelmente marcadas pelo digital.

Fonte:  INE / CTT 
             /ACEPI / IDC 
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Já para o concelho de 
Lisboa, essa variação foi 
negativa, encerrando no 
ano 2020 em -3,3%, com 
o segmento de oferta 
nova a registar uma 
descida média de -1,5% na 
totalidade do concelho. 

De destacar também a 
trajetória ascende dos 
valores médios de preços 
pedidos/m2 dos 
concelhos de Sesimbra 
(+19,7%), Mafra (+17,8%) e 
Montijo (+17,4%).

No segmento de oferta 
nova, e em termos de 
subidas nos valores 
médios pedidos/m2, o 
concelho de Mafra 
destaca-se com +22,2%, 
seguido do concelho de 
Palmela com +20,1% e do 
concelho de Sesimbra 
com +15,6%. 

Esta dinâmica de 
variações observadas no 
ano 2020, vem confirmar 
um aumento da procura 
habitacional por zonas 
limítrofes ao concelho de 
Lisboa que oferecem 
preços/m2 mais 
competitivos e 
confortáveis para as 
famílias portuguesas de 
classe média, que não 
encontram no centro de 
Lisboa uma oferta que 
seja compatível com as 
suas condições 
financeiras. 

Contudo, a crise 
pandémica veio agora 
adicionar um novo fator à 
equação e que deverá 
posicionar-se agora como 
fator explicativo de um 
aumento da procura em 
concelhos que possam 
aliar uma distância 
aceitável ao centro da 
cidade (máximo 1 hora) a 
uma maior qualidade de 
vida. 

A procura por residências 
que possam oferecer 
espaços exteriores, 
terraços ou varandas, 
residências inseridas em 
ambientes mais rurais, 
menos densamente 
povoados, mais m2 por 
um valor/m2 competitivo, 
são variáveis que fazem 
agora parte de um novo 
perfil de comprador.

Para as 2020, as previsões eram claras e unânimes. 
Seria mais um ano de quebra de recordes no 
volume de vendas de casas, com o mercado 
nacional residencial português a consta no topo das 
preferências dos compradores internacionais. 

Com o 1º pico da pandemia a atingir Portugal no 
final do 1º trimestre de 2020, o mercado residencial 
começou a sentir os primeiros efeitos da crise mas 
demonstrou um elevado grau de resistência, que 
permitiu manter os níveis de performance alinhados 
com os registados em 2018 e 2019.

No total do ano 2020 foram vendidas 161.511 casas, 
num volume total aproximado de 26 mil milhões de 
euros. Comparativamente ao ano 2019, registou-se 
uma descida de -8% no número de casas vendidas, 
mas uma estabilidade no que diz respeito ao volume 
de vendas que se manteve ao idêntico ao verificado 
no ano transato, colocando o ano 2020 no top 3 dos 
melhores anos de vendas residenciais verificados em 
Portugal. 

Numa análise por regiões, o Algarve foi a região 
que observou uma descida mais acentuada no 
número de casas vendidas com -19,4% relativamente 
ao ano 2019. As medidas de restrição na livre 
circulação de pessoas, impedindo a realização 
de viagens, afetaram de forma mais severa esta 
região cujo mercado é altamente alavancado 
pelos compradores internacionais, colocando esta 
região numa posição mais vulnerável ao contexto 
pandémico. 

Na Área Metropolitana de Lisboa, verificou-
se uma descida mais suave de -8,6% e na Área 
Metropolitana do Porto, o decréscimo atingiu os 11%. 

ASKING PRICES/M2 SOBEM EM 2020 NA 
ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Numa análise ao comportamento dos valores médios 
de Asking Price/m2 praticados nos concelhos que 
integram a Área Metropolitana de Lisboa, os 
concelhos do Barreiro (+24%), Palmela (+23%) e Moita 
(+20%), foram os que registaram as variações 
positivas mais elevadas no ano 2020, quando 
comparadas com o ano transato.

M
IL

H
Õ

E
S

 €

VOLUME TOTAL DE VENDAS EM PORTUGAL

M
IL

H
A

R
E

S

EVOLUÇÃO DO Nº DE FOGOS VENDIDOS EM PORTUGAL

Desempenho do Mercado Imobiliário | Overview 2020 | O que esperar em 2021?

Fonte: Savills Research | SIR

Fonte: Savills Research | SIR

13
8

.7
5

3

16
2

.6
2

0

17
4

.5
3

5

17
5

.3
16

16
5

.5
11

14
.8

0
0

19
.3

0
0

2
4

.1
0

0

2
5

.6
0

0

2
5

.8
0

0



Facilidade de acesso ao 

crédito bancário, juros em 

níveis históricos baixos, 

spreads competitivos 

e retorno atrativo do 

produto imobiliário 

vs produto financeiro, 

permanecem os 

fundamentos de mercado 

na base de uma procura 

estável. 

No ano 2020 as taxas de 

juro voltaram a cair para 

mínimos históricos, tendo 

o crédito à habitação 

descido para 0,8% em 

Dezembro. Se o contexto 

de pandemia poderia 

deixar antever uma 

possível crise no setor, os 

montantes concedidos 

para crédito habitação 

provaram o contrário. Em 

2020, o montante total 

concedido fechou em 2020 

em máximos de 12 anos. 

No total foram concedidos 

11,4 mil milhões de euros 

em 2020, o que representa 

mais 800 milhões quando 

comparados com o ano 

2019. Os compradores que 

já estavam à procura de 

casa no período pré-crise, 

prosseguiram com as suas 

intenções de aquisição, 

muito motivadas por novos 

requisitos intrinsecamente 

ligados ao desejo de uma 

maior qualidade de vida.

Apesar das visitas aos 

imóveis terem sido 

muito afetadas pelo 

encerramento das 

agências imobiliárias e pela 

proibição de deslocações 

e visitas durante o período 

de confinamento, a 

crescente digitalização 

do setor tem atuado 

como agente atenuador 

e agilizado, tanto quanto 

possível, o progresso dos 

processos. 

O uso de tecnologia, como 

sejam visitas virtuais 3D 

ou reuniões via Zoom, tem 

permitido em época de 

pandemia aproximar os 

agentes dos seus clientes, 

ainda que o processo fique 

on-hold até ser possível 

realizar visitas presenciais. 

Nas freguesias que 
constituem o concelho de 
Lisboa, continua na liderança 
a freguesia da de Santa 
António que encerrou o ano 
2020 com um valor médio 
pedido/m2 (oferta nova e 
usada) de 7,060 €, valor 
que registou uma descida 
de aproximadamente 5% 
comparativamente com o 
ano 2019. De perto, seguem 
as freguesias de Santa Maria 
Maior com 6,145€/m2 e a 
freguesia da Misericórdia com 
6,825€/m2.

No final de 2020, as 
freguesias do concelho de 
Lisboa somaram um total de 
13,453 apartamentos, sendo 
que 30% constitui oferta de 
apartamentos novos, com 
as freguesias de Avenidas 
Novas, Santo António e 
Campolide a exercerem um 
peso de 33% neste segmento.

Em termos de tempo de absorção, as freguesias 
cuja procura é mais sustentada pelo mercado 
internacional, assistiram a um aumento 
generalizado nos tempos médios de escoamento 
do produto, nomeadamente Santo António e 
Misericórdia.

O abrandamento da procura internacional, 
totalmente justificado pelos efeitos da pandemia, 
foi mais sentido nas freguesias do coração da 
cidade de Lisboa, com uma oferta largamente 
direcionada para o mercado upper-scale e de luxo.
Um abrandamento que se prevê temporário e que 
deverá retomar atividade ao ritmo da recuperação 
da pandemia e do levantamento das restrições de 
viagem.

€
/

M
2

EVOLUÇÃO ASKING PRICE/M 2 POR FREGUESIA - CONCELHO LISBOA

Fonte: Savills Research | SIR
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No final do 1º semestre de 2020, a Savills 
publicou algumas das conclusões de um 
inquérito que foi dirigido a um grupo dos 
maiores operadores com atividade consolidada 
em Portugal, M48, Bondstone, Coporgest, Lúcios 
e Noronha Sanchez, a fim de perceber se a 
pandemia trouxe novas exigências e requisitos à 
procura residencial.

Mais de 6 meses depois, o perfil da procura 
mantém-se. A aquisição de habitação 
com aproveitamento de espaço exterior e 
possibilidade de Home Office estão no topo 
dos requisitos atuais da procura. Os potenciais 
compradores estão a dar cada vez mais 
importância à existência de divisões específicas 
na habitação onde possam criar um espaço de 
trabalho autónomo, salas de estar com maior 
dimensão, varandas amplas assim como a 
existência no condomínio de espaços de lazer.

Contudo, ainda sobre um manto de forte 
incerteza e com as taxas de desemprego ainda 
a não refletirem a realidade do mercado, por 
via dos efeitos do lay-off simplicado, prevê-se 
uma maior demora dos processos de decisão de 
compra de habitação e uma expectativa maior 
de reajustamento de preços. 

GOLDEN VIDA TERMINAM EM 2022

Entre outubro de 2012 e fevereiro de 2021, 
foram concedidas 9.544 Autorizações de 
Residência (ARI), sendo que destas 4.837 
foram concedidas a investidores chineses 
e 1.001 a investidores brasileiros. Destas 
9.544 Autorizações de Residência, 8.970 
corresponderam a Aquisição de Bens Imóveis 
num investimento total de 5.177 mil milhões de 
euros.

O peso dos Golden Visa no mercado imobiliário 
nacional e no seu contributo para a evolução 
dos preços nas cidades de Lisboa e Porto, 
tem tido de forma gradual uma expressão 
cada vez menor, não estando dependente a 
evolução positiva do mercado residencial do 
mercado que foi sustentado pelos Golden Visa. 

A procura interna tem vindo a ganhar cada 
vez mais terreno e atualmente já são muitos 
os projetos com uma elevada percentagem de 
compradores nacionais em fase de planta.

O QUE MUDA EM 2022?

• Limitação das regiões geográficas 
elegíveis para atribuição de Autorização de 
Residência para Atividade de Investimento 
às regiões do Interior e às Ilhas da Madeira 
e dos Açores; 

• A obtenção de vistos pela aquisição de 
imóveis comerciais irá manter-se em 
qualquer zona do país; 

• Aquisição de imóveis de valor igual ou 
superior a 500.000 euros (mas apenas no 
interior do país e nas ilhas); 

• Aquisição de imóveis (mas apenas 
no interior do país e nas ilhas) cuja 
construção tenha sido concluída há, pelo 
menos, 30 anos, ou localizados em área 
de reabilitação urbana e realização de 
obras de reabilitação dos bens imóveis 
adquiridos, no valor de 350.000 euros ou 
mais.
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TEMPESTADE PERFEITA 
FORMA-SE PARA 
DINAMIZAR O MERCADO 
DE ARRENDAMENTO

No final do ano, existiam cerca de 
13.700 fogos para arrendamento em 
Portugal, com a Área Metropolitana 
de Lisboa a contabilizar 69% da 
oferta. 

Em Portugal, 75% das famílias 
são proprietárias das casas onde 
residem, valor que comprova 
uma cultura de aquisição vs 
arrendamento de propriedade.

Contudo, o atual desequilíbrio entre 
a oferta disponível mercado e os 
requisitos de procura das famílias 
de classe média, média – baixa e 
dos jovens, colocam a Portugal 
um desafio que já não pode ser 
ignorado e para o qual é necessário 
respostas em tempo útil.

Ainda a dar os primeiros passos 
em Portugal, o conceito Built-
to-Rent está a reunir o interesse 
de promotores e investidores 
internacionais com projectos de 
investimento neste segmento 
em Portugal. Os fundamentos 
económicos e demográficos jogam 
a favor do desenvolvimento deste 
produto em produto, nas vertentes 
de Affordable Housing e Multifamily.

A adicionar os custos elevados 
de aquisição de propriedade, 
inacessíveis para uma fatia 
significativa da população 
portuguesa, falamos agora também 
de uma mudança de paradigma 
trazida pela mão das novas gerações 
que promovem e defendem 
novos valores, como mobilidade, 
flexibilidade, um sentido de partilha 
e de comunidade.

Atualmente, a aposta neste 
segmento está ainda concentrada 
em investidores internacionais e 
promotores que já estão presentes 
no mercado imobiliário e que 
querem agora diversificar o seu 
produto imobiliário. Também a 
Câmara Municipal de Lisboa lançou 
o Programa de Arrendamento 
Acessível, que prevê a construção 
de fogos direcionados para o 
arrendamento acessível em várias 
freguesias da cidade de Lisboa. 
Numa contabilização efetuada pela 
Savills, neste momento existem mais 
de 3.000 fogos previstos entrarem 
no mercado nos próximos anos.
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TURISMO

De acordo com os dados publicados pelo 
Eurostat, no ano 2020, o número e dormidas em 
Estabelecimentos de Alojamento Turístico na União 
europeia somou um total de 1.4 mil milhões, o que 
representa uma descida de 52% relativamente ao 
ano 2019.

Em Portugal, no ano, o mercado verificou uma 
descida de 62% no número de hóspedes e de -63% 
no número de dormidas, comparativamente ao ano 
2019.

As dormidas do mercado residente totalizaram 13.6 
milhões, traduzinho um decréscimo de 35,4%, o 
valor mais baixo desde o ano 2013.

Ao nível dos proveitos globais registados nos 
Estabelecimentos de Alojamento Turístico, foram 
contabilizados 1.4 mil milhões de euros e 1.0 
mil milhões de euros respeitantes aos proveitos 
por aposento, tendo sido verificado em ambos 
os indicadores uma variação negativa de -66%, 
comparativamente ao ano 2019.

De destacar que os alojamentos de unidades 
turísticas em espaços rurais observaram uma 
quebra menos acentuada de -36%, relativamente 
ao ano 2019, provando a atual preferência e 
aumento da procura por espaços turísticos fora dos 
grandes centros urbanos. 
 
Com um Valor Acrescentado Bruto (VAB) de 8,5% 
no total de VAB d economia nacional em 2019, 
o mercado nacional de turismo vive momentos 
desafiantes, marcados ainda pelo elevado grau de 
incerteza de resolução da pandemia e de retoma 
do setor. 

A pandemia provocou atrasos e,na maioria dos 
casos, colocou mesmo on-hold a abertura em 
2020 do conjunto de mais de 50 projetos que 
estavam previstos. Para o ano 2021, está prevista 
a entrada de 63 novas unidades hoteleiras, com 
a região de Lisboa a exercer um peso de 30% nas 
novas inaugurações, valor que será acrescido pelos 
projetos que viram adiada a sua abertura para 2021.

Fonte:  Savills Research | Travel BI
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MERCADOS EMISSORES EM 2020

ABERTURAS 2020

STAY HOTEL LISBOA AERO-
PORTO
3*
84 QUARTOS
STAY HOTELS

B&B HOTEL LISBOA AERO-
PORTO
3*
188 QUARTOS
B&B

MERCURE PORTO CENTRO 
ALIADOS
4*
83 QUARTOS
GRUPO ACCOR

NEYA PORTO HOTEL
4*
124 QUARTOS
NEYA HOTELS

PIPELINE 2021

HOTEL SANTA APOLÓNIA
4*
125 QUARTOS
SONAE CAPITAL

EPIC SANA MARQUÊS DE 
POMBAL
5*
379 QUARTOS
SANA HOTELS

MAMA SHELTER
130 QUARTOS
GRUPO ACCOR

RADISSON RED OLAIAS
290 QUARTOS
GRUPO RADISSON

MELIÁ HOTELS PARQUE DA 
CIDADE
4*
140 QUARTOS
MELIÁ HOTELS

RADISSON RED PORTO
278 QUARTOS
GRUPO RADISSON

HOTEL CONVENTO DE 
SANTA CLARA
5*
90 QUARTOS
GRUPO SLICEDAYS
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Fonte:  Savills Research | Travel BI
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PORTUGAL CONTINUARÁ A RECEBER 
CADEIAS INTERNACIONAIS E A MANTER O 
SEU LUGAR COMO DESTINO TURÍSTICO 
COMPETITIVO

Em plena pandemia, Portugal continua a registar a 
abertura de unidades hoteleiras promovidas por 
marcas internacionais, tendo igualmente sido placo 
da expansão de algumas cadeias de grupos 
hoteleiros nacionais. 

Já em 2021, o mercado nacional aguarda novas 
expansões por parte de renomados grupos 
hoteleiros internacionais, como é o caso do Grupo 
Marriott, com as marcas Moxy e Four Points by 
Sheraton. Também o Grupo Hilton vai marcar 
presença com a promoção do primeiro hotel da 
marca Tapestry Collection e o Grupo Accor irá 
apostar na sua marca direcionada para o mercado 
Millennials, a Mama Shelter.

Apesar da crise que atinge atualmente o setor 
hoteleiro, o alivio das medidas de confinamento 
previsto para o setor turístico em Maio de 2021, 
deverá abrir portas para um verão de retoma ainda 
que tímida e muito suportada pelo mercado 
residente. 

Portugal irá continuar a assegurar o seu lugar como 
destino atrativo e competitivo que tem sabido 
adaptar-se às mudanças exigidas pelo contexto 
atual e também pela mudança no perfil dos 
turistas. Do turismo de massas presente nos polos 
urbanos, ao turismo de Natureza, Wellness e 
vinhateiro, o turismo nacional marca agora pela 
crescente diferenciação e especialização, em que a 
qualidade das unidades hoteleiras é um 
denominador comum. 

O QUE ESPERAR EM 2021? QUE 
MUDANÇAS VEIO TRAZER A COVID-19 
PARA O SETOR TURÍSTICO EM 
PORTUGAL?

Em 2021, o mercado deverá registar ainda níveis 
idênticos aos observados em 2020, com uma retoma 
aguardada em 2022 que deverá acelerar até 2023, 
para níveis pré-crise. 

Ao nível do mercado de investimento imobiliário, por 
via do impacto negativo da pandemia, as operações 
de sale & leaseback poderão utilizadas como um 
instrumento de capitalização, assim como os 
proprietários que revelam dificuldades de tesouraria 
incomportáveis, poderão ter que colocar à venda os 
seus ativos. Contudo, é importante ressalvar que 
com o Plano de Vacinação em marcha e o alívio das 
medidas de confinamento, ainda que as duas 
tendências acima apontadas devam ocorrer, não irão 
comprometer a competitividade do mercado.

O setor de investimento imobiliário hoteleiro vai 
continuar a despertar o interesse de investidores 
institucionais com perfil de investimento core e com 
estratégias de longo prazo, podendo surgir 
igualmente perfis mais oportunísticos, dado o 
contexto de pandemia que Portugal ainda atravessa. 

QUE TENDÊNCIAS PODEMOS ESPERAR?

• Surgimento de novos conceitos de alojamento, 
com modelos híbridos; 

• Pacotes de alojamento que integram instalações 
e equipamentos para Teletrabalho: Home Office; 

• Aposta em serviços adicionais: Take-Away; 

• Aumento da digitalização do setor e sofisticação 
dos espaços; 
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