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Mercado Residencial,  
a caminho da maturidade.

É  com particular satisfação que escrevo 
estas linhas, naquele que é o nosso 
primeiro estudo de Residencial depois de 
alguns anos de ausência na análise aturada 
que outrora fazíamos deste mercado. Por 
um lado pela nova aposta que queremos 
dar a esta área trazendo para o mercado 
a sofisticação que continua a pedir 
uma crescente profissionalização e, por 
outro, pela necessidade de monitorizar a 
evolução que o mesmo regista com vista 
a proporcionar respostas adequadas aos 
desafios que se lhe oferecem.

Começar por dar ao mercado a 
informação que merece através do forte 
contributo dado pelos nossos clientes 
e parceiros em conjunto com a nossa 
competente equipa de research, é um 
excelente pontapé de saída para abraçarmos 
de forma mais efetiva a área residencial.

O edificado na vertente residencial 
tem assistido a uma fortíssima procura e, 
num contexto de contida oferta, trouxe-
nos uma consequente evolução dos 
preços praticados. Mas ainda há caminho 
a percorrer na oferta dos serviços 
adjacentes e no aconselhamento que pode 
e deve ser dado para acrescentar valor a 
quem quer investir nesta área ou comprar 
uma casa para viver.

Trazer para o mercado projetos 
inovadores que acompanhem conceitos 
já existentes noutras grandes cidades 
mundiais como sejam as Branded 
Residences, Co e Senior Living, torna-se 
imperativo num país que conseguiu fazer-
se notado à escala mundial e que é tão 
unanimemente apetecível para quem aqui 
se quer instalar.

Portugal soube aproveitar o momentum 
e ser ágil na transformação de um sector 
que estava obsoleto e sem vida. Saibamos 
agora, numa dinâmica mais contida 
e exigente, entender o que o mercado 
realmente pede, que clientes nos procuram 
e sofisticar no serviço e execução dos 
projetos entendendo previamente os 
seus potenciais utilizadores. Mas acima 
de tudo, que possamos ver o mercado 
residencial amadurecer com estratégia 
e interligação entre os diversos players, 
conjugando a desejável inovação e evolução 
das cidades, suas periferias e zonas de 
lazer com a portugalidade que tanto atrai 
o publico estrangeiro, evitando imitações 
exacerbadas que desvirtuem a essência que 
distingue o nosso pais.

Patrícia De Melo E Liz
Chief Executive Officer
Savills Portugal

NOTA  
METODOLÓGICA

Na cidade do Porto 
foram consideradas as 
sete freguesias atuais 
(Bonfim, Campanhã, 
Paranhos, Ramalde, União 
de Freguesias – UF – de 
Aldoar, Foz do Douro e 
Nevogilde, UF Cedofeita, 
Santo Ildefonso, Sé, 
Miragaia, São Nicolau e 
Vitória e UF de Lordelo do 
Ouro e Massarelos) para 
a análise da oferta e dos 
preços esperados.
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PROJEÇÕES 2020

 Abrandamento  
da economia nacional 
em 2020;

 Economia mais 
sustentada pela 
procura interna do que 
pelas exportações;

 Aumento moderado 
da taxa de inflação nos 
próximos anos;

 Resistência a 
desenvolvimentos 
externos negativos;

 Abrandamento dos 
gastos das famílias;

 Moderação do 
crescimento do 
emprego;

 Estabilização da taxa 
de desemprego abaixo 
dos 7%.

Um país de reconhecimento 
internacional…
Prémios e distinções:

The Global Competitiveness 
Report 2017-2018:
Portugal posicionou-se na posição 
42ª com destaque nas áreas de: 
Qualidade de infraestruturas; 
Saúde e Educação Básica; Aptidão 
tecnológica e Inovação;

Melhor Destino Turístico Europeu 
2019 atribuído pelo World Travel 
Awards

World Best Quality of Life 
Country for Expats

Doing Business (2017/2018):
Portugal ocupa o lugar 29 no 
ranking global de Facilidade em 
Fazer Negócios

#32 (126 países) Global 
Innovation Index

#4 Global Peace Index 2018

Desde o ano 2013 que Portugal tem 
assistido a uma sólida recuperação 
económica e sobretudo gozado de uma boa 
imagem e reconhecimento internacional. Os 
sinais de solidez que a economia nacional 
tem dado, a par do controlo das contas 
públicas, têm sido decisivos para a confiança 
dos players internacionais.

O ano 2019 foi mais um ano bem sucedido 
de consolidação económica. Ainda que a 
um ritmo inferior ao verificado em anos 
anteriores, a economia nacional continua 
a demonstrar resiliência face ao cenário de 
incerteza internacional.

Portugal em Números

42

#32

29

#1

1

#4

Fonte INE analisado pela Savills Research

PIB (2018)

€202
MIL MILHÕES

Casais  
sem filhos

1
MILHÃO

Pessoas que  
vivem sozinhas

939
MIL

Alojamentos  
familiares (2017)

5,9
MILHÕES

Casais com filhos

1,4
MILHÕES

PIB per capita  
(2018)

€20
MIL

Rendimento nacional  
bruto per capita

€17,4
MIL

Rendimento médio  
disponível das famílias

€29,8
MIL

População residente  
(ano 2018)

10,3
MILHÕES

População ativa  
(ano 2018)

5,2
MILHÕES

Nº de famílias  
(ano 2018)

4,1
MILHÕES

Taxa de desemprego  
(setembro 2019)

6,6%

Porto

Fonte INE analisado pela Savills Research

População residente  
(2018)

215 MIL

População ativa na Região 
Norte (2018)

1,8 MILHÕES

População empregada  
(2017)

124 MIL

População desempregada  
(2018)

13 MIL
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A cidade do Porto tem vivido tempos de forte 
valorização do seu parque habitacional. Enquanto que 
Lisboa já praticamente duplicou os seus preços médios 
entre o terceiro trimestre de 2007 e o mesmo período 
de 2019, a cidade do Porto viu a variação chegar aos 
67%, valor que sobe para os 83% no caso dos fogos 
novos e 57% no caso dos fogos usados, o que revela 
uma recuperação e superação dos preços pré-crise. 

Atualmente a cidade apresenta preços inferiores aos 
praticados na cidade de Lisboa, não se prevendo que 
os deva ultrapassar, embora a tendência seja de uma 
aproximação que colmate parte do intervalo atual de 
40% que separa os preços médios das duas principais 
cidades portuguesas.

PRÉMIOS E  
DISTINÇÕES PARA  
O PORTO / REGIÃO 
NORTE

 Melhor turismo de 
aventura (2019)

 Melhor projeto  
europeu inovador  
de desenvolvimento 
turístico (2019)

 Melhor empreendimento 
lifestyle (2019)

 Cidade com o 3º maior 
crescimento tecnológico 
da Europa (2018)

 Cidade europeia mais 
amiga das start-ups (2018)

 Melhor destino europeu 
(2012, 2014 e 2017)

 3ª melhor cidade para 
investir no sudoeste 
europeu (2014/15)

O Mercado Residencial  
do Porto

 Valores de vendas de alojamentos familiares   Nº de alojamentos familiares vendidos
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Valor e Número de Casas Transacionadas
Área Metropolitana do Porto

Fonte INE analisado pela Savills Research
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1º Semestre 2019

Fonte INE analisado pela Savills Research

Volume  
de vendas

€1,9
MIL MILHÕES

Nº de casas  
vendidas (total)

14
MIL

Nº de casas  
vendidas (novo)

2
MIL

Nº de casas  
vendidas (usado)

12
MIL
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A facilidade de transporte (sobretudo as linhas de 
metro) beneficiou os concelhos mais próximos e tornou-os 
verdadeiras alternativas face a viver dentro dos limites do 
concelho do Porto.

O concelho da Maia e Matosinhos a lideram os concelhos 
da AMP em que mais rapidamente são absorvidos os fogos 

disponíveis, seguidos por Valongo que desde o pico da crise 
até aos dias de hoje, registou a maior descida do tempo de 
absorção de toda a AMP. Também nestes concelhos sabemos 
que a procura por fogos novos é muito elevada, com especial 
destaque para o surgimento de projetos na Maia já fora do 
centro da cidade e na zona sul de Matosinhos.

Fonte SIR analisado pela Savills Research

 2013/3º Trimestre   2014/3º Trimestre   2015/3º Trimestre   2016/3º Trimestre   2017/3º Trimestre   2018/3º Trimestre   2019/3º Trimestre

Tempo Médio de Absorção dos Fogos
no Mercado nos Concelhos da AM Porto (Acumulado Anual)
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Área Metropolitana do Porto (AMP)
À semelhança do que se passa com a AML, 

também na AMP cerca de metade do total de 
fogos em licenciamento no período analisado 
pertence à cidade do Porto, sendo seguida 
por Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira 
(a sul), Matosinhos e Vila do Conde (a norte).

A AMP disfruta de uma rede de 
transportes que a tornam facilmente 
circulável, com diversas alternativas rodo 
e ferroviárias. Dispõe ainda de uma rede de 
metro afunilada que se estende a diversos 
concelhos vizinhos ao Porto, que permite 
a fácil chegada dos cidadãos ao centro do 
Porto e a partir daí distribuírem-se pelo 
resto da cidade.

Distribuição dos Fogos Previstos por Concelho
na AM Porto

 Porto   Vila Nova de Gaia   Matosinhos   Santa Maria da Feira   Vila do Conde 
 Póvoa de Varzim   Gondomar   Valongo   Maia   Espinho   Santo Tirso
 Oliveira de Azeméis   Paredes   Vale de Cambra   Arouca
 São João da Madeira   Trofa

Fonte Pipeline Imobiliário analisado pela Savills Research
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Pipeline de Oferta  
e Projeção de Preços por m2

 T1/inferior

 T2

 T3

 T4/superior

 Promoção

 RU

Projetos = Edifícios

Fogos = Apartamentos

Projetos:
 61% |   39%

UF ALDOAR, FOZ  
DO DOURO E NEVOGILDE

290*
fogos

Projetos:
 89% |   11%

RAMALDE

540*
fogos

Projetos:
 74% |   26%

PARANHOS

1.100*
fogos

Projetos:
 59% |   41%

UF LORDELO DO 
OURO E MASSARELOS

560*
fogos

Projetos:
 21% |   79%

UF CEDOFEITA,  
MIRAGAIA, SANTO 
ILDEFONSO, SÃO  

NICOLAU, SÉ E VITÓRIA

2.450*
fogos

Projetos:
 77% |   23%

CAMPANHÃ

230*
fogos

Projetos:
 36% |   64%

BONFIM

660*
fogos

Projetos:
 40% |   60%

PORTO

5.830*
fogos

* Valor aproximado

Preço/m2 mais alto: 
€5.000

Preço/m2 mais baixo: 
<€3.000
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Compra de Ativos Residenciais

IDENTIFICAR A PROPRIEDADE
Prédios já construídos
Prédios em planta (bens futuros)

COMPLIANCE
Antes da celebração do contrato-promessa de 
compra e venda, proceder-se-á ao cumprimento 
das obrigações impostas pela legislação de 
branqueamento de capitais e financiamento  
do terrorismo.

CONTRATO DE PROMESSA  
DE COMPRA E VENDA
Este contrato identifica claramente ambas as 
partes, comprador e vendedor, a propriedade a ser 
transferida, o preço final e os termos de pagamento 
(é comum o promitente-comprador entregar  
certa quantia a título de sinal), assim como as 
obrigações, garantias e consequências em caso  
de incumprimento, bem como a data de assinatura 
da aquisição final.
Por lei, a regra geral é que em caso de incumprimento 
pelo promitente-comprador, o promitente-vendedor 
fique habilitado a fazer suas as quantias pagas a título 
de sinal; em caso de incumprimento pelo promitente-
vendedor, fica o promitente-comprador habilitado  
a receber em dobro as quantias pagas a título  
de sinal. Podem também as partes, pedir a execução 
específica do contrato, obtendo declaração  
judicial em substituição da declaração negocial  
da parte em falta.

AQUISIÇÃO
A propriedade transfere-se com a celebração 
de escritura pública de compra e venda ou de 
contrato definitivo de compra e venda. O direito de 
propriedade será oponível perante terceiros após 
o registo da aquisição na Conservatória do Registo 
Predial. A aquisição deve ser registada quer na 
Conservatória do Registo Predial quer na Repartição 
de Finanças.

Passos Legais e Obrigatórios, Documentos e Custos

DOCUMENTOS:

■■ Identificação de Vendedores e Compradores
■■ Certidão de Registo Predial 
■■ Certidão de Teor Matricial 
■■ Licença de Utilização (exceto para edifícios contruídos 

antes de 7 de agosto de 1951)
■■ Certificado Energético 
■■ Ficha Técnica de Habitação (exceto quanto aos prédios 

edificados antes e 7 de Agosto de 1951 ou para os 
edificados entre esta data e 30 de Março de 2004 que 
tenham licença de utilização) 

■■ Declaração para liquidação do imposto municipal sobre 
transmissões onerosas de imóveis (IMT), acompanhada 
da prova do pagamento ou da isenção de pagamento

DUE DILIGENCE:

Os compradores, diretamente ou recorrendo aos serviços 
de consultores conforme as respetivas áreas profissionais, 
devem verificar a situação comercial, urbanística, ambiental e 
fiscal da propriedade, e a recorrer a advogados para verificar 
a situação legal do prédio e para elaboração das cláusulas 
contratuais.

1º
PASSO

2º
PASSO

3º
PASSO

4º
PASSO
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Custos Associados à Propriedade:

Seguro do Prédio
Seguro de Recheio 
Custos de Condomínio: normalmente entre €0,5/m² - €4/m²

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI):

O IMI incide sobre o valor patrimonial tributário (VPT) 
de prédios urbanos e rurais. O valor patrimonial tributário é 
determinado por avaliação, tendo por base o tipo de prédio.

■■ Prédios Urbanos: 3% - 4,5%
■■ Prédios Rústicos: 8%
■■ Prédios detidos por entidades em paraísos fiscais (exceto 

pessoas singulares): 7,5%

Estas taxas são anualmente elevadas para o triplo no caso de 
prédios urbanos que se encontrem em ruínas ou devolutos há 
mais de um ano. Aos prédios urbanos parcialmente devolutos 
constituídos em propriedade horizontal este agravamento aplica-
se sobre o valor patrimonial tributário correspondente às partes 
devolutas. Aos prédios urbanos ou frações autónomas de prédios 
urbanos devolutos por mais de dois anos localizados em zonas 
de pressão urbanística, a taxa aplicável é agravada no sêxtuplo, 
e em mais 10% a cada ano seguinte com o limite de doze vezes 
a taxa aplicável aos prédios urbanos. OE2020: espera-se que este 
agravamento passe a incidir também sobre os terrenos considerados 
aptos para construção no plano municipal de ordenamento do território.

Adicional ao IMI (AIMI):

O valor tributável no caso do AIMI corresponde ao somatório dos 
valores patrimoniais tributários dos prédios urbanos detidos por 
cada sujeito passivo reportados a 1 de janeiro de cada ano.

■■ Pessoas singulares e heranças indivisas 1): 7%
■■ Pessoas Coletivas 2): 4%
■■ Prédios detidos por entidades em paraísos fiscais: 7,5%

1) No caso das pessoas singulares, (i) ao valor tributável superior a 
1M€ e igual ou inferior a €2M€ (ou o dobro para sujeitos passivos 
casados ou em união de facto) é aplicada uma taxa marginal de 
1% e (ii) ao valor tributável que exceda 2M€ (ou ao dobro para 
sujeitos passivos casados ou em união de facto) é aplicada uma 
taxa marginal de 1,5%.

2) No caso de prédios urbanos, detidos por pessoas coletivas, 
afetos ao uso pessoal dos titulares do capital, dos membros 
dos órgãos sociais ou de quaisquer órgãos da administração, 
gerência ou fiscalização, são aplicadas as taxas previstas para as 
pessoas singulares.

CUSTOS

Custos de Transação:

Honorários Não relacionados com o preço de compra

Notário Varia de acordo com a complexidade da 
operação e com o preço acordado

Registo €250 (€500 no caso da aquisição ser 
financiada ou garantida através de hipoteca)

Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas (IMT):

O IMT é um imposto municipal que incide sobre as transmissões 
onerosas de bens imóveis situados em território português. O valor 
tributável a considerar é o correspondente ao preço acordado ou ao 
valor patrimonial tributário (VPT) dos imóveis, consoante o que 
seja maior. 

Taxas:
■■ Rural property: 5%
■■ Prédios urbanos 1), 2): 0% - 6.5%
■■ Caso o adquirente tenha residência num paraíso fiscal  

(com exceção das pessoas singulares): 10%
■■ OE2020: Aquisição de propriedade destinada a habitação 

própria e permanente com valor patrimonial tributário  
acima de 1M€: 7.5%

Imposto de Selo: 8%

1) Prédios urbanos e frações autónomas de prédio urbano destinado 
exclusivamente a habitação própria e permanente:

Valor (€) Taxa 
Marginal

Taxa Média (no limite 
superior do escalão) 

Até 92.407 0

> 92.407 até 126.403 2 0,5379

> 126.403 até 172.348 5 17,274

> 172.348 até 287.213 7 38,361

> 287.213 até 574.323 8 –

> 574.323 6% (taxa única)

OE2020: acima de 1M€ 7,5% (taxa única)

2) Prédios urbanos ou frações autónomas de prédio urbano 
destinado exclusivamente a habitação própria não permanente:

Valor (€) Taxa  
Marginal

Taxa Média (no limite 
superior do escalão) 

Até 92.407 1 1

> 92.407 até 126.403 2 0,5379

> 126.403 até 172.348 5 17,274

> 172.348 até 287.213 7 38,361

> 287.213 até 550.836 8 –

> 550.836 6% (taxa única)

OE2020: até 1M€ 7,5% (taxa única)
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