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Otimizar, crescer, mudar, motivar são 
os principais drivers que se destacam num 
processo de seleção e escolha de escritórios 
para desenvolver uma atividade empresarial. 

Vivíamos numa época em que os fatores 
preço/localização eram dominantes. Hoje, 
rivalizam com fatores ligados ao bem-estar 
dos colaboradores, à retenção de talento e à 
necessidade de traduzir na escolha de novos 
escritórios ou expansão de áreas, a imagem e 
valores corporativos das empresas.

Este estudo tem por objetivo analisar o 
movimento migratório das empresas localizadas 
no mercado de escritórios de Lisboa assim como 
apontar os motivos chave que estiveram na 
base de decisão de contratação de instalações 
por motivos de mudança, expansão ou início de 
atividade.

Para o efeito, foi analisado um universo de 479 
operações* ocorridas no mercado de escritórios 
de Lisboa entre os anos 2017 e 2018.

Cada uma das operações foi quantificada em:

■■ Zona de origem (zona de escritórios onde a 
empresa estava anteriormente sediada);

■■ Zona de destino (zona de escritório 
selecionada para a contratação de instalações);

■■ Área de escritório ocupada;

■■ Principal motivo apontado para a contratação 
de instalações;

■■ Setor de atividade. 

Para apuramento das zonas de origem foi 
realizado um survey telefónico dirigido a cada 
empresa ocupante, tendo sido também efetuado 
um cruzamento de dados disponíveis na internet 
com informação interna da Savills Portugal. 

Para onde e porquê? 
Os drivers da mudança

A Savills Portugal realizou a 8ª edição 
do Estudo Migração de Empresas 
– Mercado de Escritórios de Lisboa 
2017/2018. 

*Nota: As informações disponibilizadas neste trabalho têm por fonte 
o Índice LPI (Lisbon Prime Index) no que diz respeito ao volume de m2 
transacionados, número de transações verificadas, zona de destino e 
setores de atividade das transações registadas ente os anos 2017 – 2018.
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O driver otimização de custos é o que apresenta menos expressão, tendo 
registado um decréscimo de 42%.

A procura de escritórios revela hoje novos e importantes fundamentos que 
têm na sua origem as novas tendências de organização de trabalho e uma 
nova abordagem das empresas à importância da sua imagem corporativa;

Cada vez mais as empresas apostam nos seus escritórios, nas instalações 
e condições de trabalho que proporcionam aos seus colaboradores como 
ferramenta de retenção de talentos e incremento da produtividade;

19% (43 operações) das empresas inquiridas abriram o seu 
primeiro escritório em Lisboa no ano 2018, com a zona 1 
(Prime CBD) e a zona 6 (Corredor Oeste) a liderarem a 
tabela de zonas eleitas pelas empresas em início de atividade;

56% das Novas Empresas que entraram na Região de Lisboa 
no ano 2018, pertencem aos setores de atividade de Serviços 
Empresas e TMT´s & Utilities;

As empresas com origem na zona 1 (Prime CBD) e zona 
6 (Corredor Oeste) contabilizaram os maiores volumes 
de absorção no ano 2018, precedidas das empresas que 
iniciaram a sua atividade na região de Lisboa;

Na categoria de expansão de área como origem da transação 
ocorrida, o setor de serviços empresas contabilizou mais 
de 50% do total de ABL contratado, seguido do setor das 
TMT´s & Utilities;

A zona 6 (Corredor Oeste) apresenta a maior taxa de retenção 
(37%) de empresas comparativamente às outras zonas de 
mercado, justificada pela oferta disponível nesta zona de 
mercado e pelos valores de renda mais competitivos;

Em 2018 e de acordo com as respostas das empresas que aceitaram 
responder a esta questão, os drivers de procura com mais peso foram a 
necessidade de expansão geográfica, início de atividade na região de Lisboa e 
reestruturação interna, sendo que este último driver foi o que observou um 
maior crescimento comparativamente ao registado no ano 2017 (+ 175%);
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Fonte INE, Anuário Estatístico | CML
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Fonte INE, Anuário Estatístico | CML
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Be in 
– Be in Lisbon

Lisboa não é só sinónimo de mar, sol, boa 
gastronomia e turismo. Lisboa é atualmente 
um exemplo de uma cidade que renasceu de 
forma exemplar e que tem conseguido ajustar-
se a uma nova época assente em fatores como 
modernidade, tecnologia, inovação, mobilidade 
e empreendedorismo. A abertura da cidade 
de Lisboa ao mercado internacional e a sua 
apresentação como uma das cidades europeias 
mais cool para se viver e trabalhar, trouxe 
consigo um leque de empresas internacionais 
variado, de diversas nacionalidades e dedicadas 
na sua grande maioria aos setores tecnológicos, 
serviços empresas e serviços financeiros.

Lisboa é um destino importante para 
Business Shared Services Centres, gigantes 
tecnológicos internacionais, startups, 
incubadoras e palco de eventos internacionais 
de renome que projetam a cidade todos os 
anos e atraem mais investimento estrangeiro. 

Nos últimos dois anos, o mercado de 
escritórios de Lisboa tem beneficiado de um 
maior dinamismo e confiança renovada da 
classe empresarial, que tem integrado nos 
seus planos de ação estratégica, a contratação 
de novos escritórios ou expansão das atuais 
instalações.

 Lisboa está rapidamente a 
transformar-se num hub criativo 
e tecnológico de startups, ajudado 
pelo financiamento de aceleradoras, 
incubadoras tecnológicas e por novos 
espaços de coworking a nascer por 
toda a cidade.   
– Forbes Magazine
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Who´s IN?
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portugal ocupa a 29º posição 
do ranking global de facilidade 

de fazer negócios

  the global competitiveness 
report 2017-18

Portugal ocupa a 42ª posição, 
com destaque em: Qualidade das 
infraestruturas; Saúde e Educação 

Básica; Aptidão Tecnológica;  
e Inovação.

top 20 cidade para millenials 
no mundo

ranking das 50 melhores 
cidades do mundo para 
trabalhar numa startup

Nestpick

uma das dez cidades europeias 
mais amigas das startups 

quinta melhor cidade para  
se começar uma empresa 

Fórum Económico Mundial

quality of living survey 2018  

Lisboa integra as 50 cidades com 
melhor qualidade de vida

Prémios
Cidade de Lisboa

melhor destino Europeu 2018 

melhor destino “city break”  
do mundo 2018 

World Travel Awards

melhor cidade de cultura   
Emergente

Leading Culture  
Destinations Awards

capital verde Europeia 2020

Comissário Europeu do Ambiente, 
Assuntos Marítimos e Pescas
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de desemprego na Área Metropolitana de Lisboa 
em 2018 a 7,4%.

Mesmo com o aumento na população ativa 
empregada, continua a haver uma grande 
necessidade de mão-de-obra qualificada 
imprescindível para suportar o crescimento da 
atividade empresarial.

De acordo com o INE, no balanço do ano 
2017, o tecido empresarial nacional continuou 
a observar níveis de melhoria e crescimento 
em vários quadrantes. Em 2017, no total do 
território português contabilizaram-se 1 
260 436 empresas, revelando um aumento 
comparativamente ao ano 2016 de 3,9% no que 
diz respeito às empresas em nome individual e 
3,7% nas empresas em regime de sociedade.

Para a região de Lisboa, a evolução tem sido 
gradualmente positiva com um crescimento face 
a 2016 na ordem dos 5,2% que se traduz num 
total de 360 075 empresas.

A região de Lisboa agrega em si um conjunto 
muito representativo de recursos produtivos e 
de áreas de atuação que abrangem setores como 
a investigação, ciência, inovação, comunicações, 
tecnologia, comércio e turismo, fundamentais 
para o posicionamento da região no panorama 
europeu.

Os anos 2012 e 2013 refletem uma taxa de 
desemprego mais alta dos últimos 8 anos na 
AML (17,6%) justificada pela crise económica 
que atingiu todo o território europeu. Desde 
então, o número de pessoas empregadas tem 
vindo a crescer gradualmente, reduzindo a taxa 

 Lisboa é uma cidade 
que cresce a um ritmo 
acelerado. Falamos de 
criação de emprego de 
qualidade que permite 
reter e produzir talento 
dentro da comunidade. 
Estamos a reter e 
queremos importar 
talento.   
– Duarte Cordeiro,  
Vice-presidente da Câmara 
de Lisboa

Evolução do Tecido 
Empresarial

 Importa salientar que só na cidade de Lisboa, 
no ano 2017 foram criadas cerca de 3 vezes mais 
empresas do que no ano 2011.

O nascimento de novas empresas, alicerçado 
pela melhoria do contexto económico nacional, 
tem colocado sobre pressão os níveis de oferta 
disponíveis no mercado de escritórios de Lisboa. 

A escassez de novos projetos veio criar uma 
janela de oportunidades para um segmento 
imobiliário que verificou um decréscimo muito 
expressivo na construção de projetos novos nos 
últimos anos. 

A extensa operação de reabilitação urbana 
que a cidade de Lisboa tem sido alvo, focou-
se em larga maioria no desenvolvimento de 
projetos residenciais e hoteleiros, em detrimento 
dos edifícios de escritórios que foram sendo 
adquiridos e intervencionados para outros usos.

Para que o crescimento do tecido empresarial 
continue a ser sustentado e a cidade de Lisboa 
se mantenha no ranking das cidades europeias 
mais atrativas para investir e estabelecer 
atividade, é necessário continuar a apostar na 
construção, na melhoria de acessibilidades e 
na criação de novos projetos que permitam a 
fixação de pessoas e negócios.

Para onde e porquê? Os drivers da mudança
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Evolução do nº de empresas na Região de Lisboa 2008 – 2017
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Estudo de Migração de Empresas
Mercado de Escritórios de Lisboa – 2017/2018

229
ANO DE 2018

TRANSAÇÕES

250
ANO DE 2017

TRANSAÇÕES

479
TRANSAÇÕES ANALISADAS
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No ano 2018 foram contabilizadas um total 
de 229 transações no mercado de escritórios 
de Lisboa, revelando um decréscimo de 8,4% 
comparativamente ao ano 2017.

Nos últimos dois anos, o mercado de 
escritórios de Lisboa tem vindo a verificar uma 
retoma nos volumes de absorção motivados por 
diversos fatores que têm sido a principal base de 
sustentação de uma procura em ritmo crescente:

■■ Recuperação gradual e sólida da 
economia nacional;

■■ Aumento dos níveis de confiança da 
classe empresarial;

■■ Retoma dos processos de expansão das 
empresas;

■■ Exposição do mercado português ao 
contexto internacional em diversos 
setores de atividade.

Com vários drivers a impulsionar o 
crescimento e a contribuir para atração 
da cidade de Lisboa enquanto destino 
empresarial, a par de uma quase inexistente 
promoção de projetos novos, o mercado de 
escritórios de Lisboa atravessa atualmente 
uma fase de forte desequilíbrio entre a oferta 
de espaços disponíveis e uma procura que 
se revela cada vez mais ativa e dinâmica, não 
demonstrando nos últimos dois anos sinais de 
abrandamento e estreitando o leque de opções 
de escolha de espaços de escritórios.

Seja por motivos de expansão derivados 
do crescimento estrutural das empresas, 
pela decisão de mudança de edifício ou pela 
abertura de atividade, a procura de escritórios 
revela hoje novos e importantes fundamentos 
que têm na sua origem à adoção de novas 
tendências de organização de trabalho e uma 
nova abordagem das empresas ao impacto da 
sua visibilidade e importância da sua imagem 
corporativa. 

Os fatores localização, acessibilidades 
e otimização de custos permanecem os 
fatores-chave na procura de novas instalações, 
mas existem igualmente outros fatores que 
integram a equação de escolha e que têm 
ganho mais peso na decisão de contratação de 
instalações.

TAxAs DE REsPOsTA AO 
suRvEy TELEFóNICO

aNo dE 2017

86%

aNo dE 2018

90%

Mercado de Escritórios de Lisboa Evolução da oferta nova 2004 – 2021
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Vivemos tempos de mudança e inovação 
constantes, em que cada vez mais as empresas 
apostam nos seus escritórios, nas instalações e 
condições de trabalho que proporcionam aos 
seus colaboradores como ferramenta de retenção 
de talentos. A integração da geração millennials 
no mercado de trabalho veio introduzir uma 
mudança de mindset que dita que o salário já não 
é o principal fator de escolha de um emprego. 

Edifícios de escritórios “tradicionais” 
misturam-se agora na paisagem de Lisboa com 
edifícios dedicados a novos conceitos, espaços 
de coworking fruto da recuperação de antigas 
instalações abandonadas há anos, abrem-se 
agora para novas intervenções e acolhem 
novos projetos que abraçam novas formas de 
organização de trabalho.
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De onde…
Do inquérito telefónico realizado às 

empresas que no ano 2018 constam da lista 
de transações do Índice LPI, foi possível 
apurar que 19% (43 operações) das empresas 
inquiridas abriram o seu primeiro escritório 
em Lisboa no ano 2018, com a zona 1 (Prime 
CBD) e a zona 6 (Corredor Oeste) a liderarem 
a tabela de zonas eleitas pelas empresas em 
início de atividade.

É o exemplo de empresas como a Intelcia, 
ITNOW, Orpea e Salt que abriram as suas 
primeiras instalações na Região de Lisboa e 
que ocuparam áreas superiores a 1.000 m2. 

56% das Novas Empresas que entraram na 
Região de Lisboa no ano 2018, pertencem aos 
setores de atividade de Serviços Empresas e 
TMT´s & Utilities.

O setor com menos expressão é o Setor 
Financeiro representado por uma percentagem 
residual de 3% na categoria de Novas Empresas 
no ano 2018.

A zona 1 (Prime CBD) e zona 6 (Corredor 
Oeste), ambas com 14%, foram as zonas de 
origem do total de 65 empresas inquiridas no 
ano 2018.

Á semelhança do ano 2017, as zonas 1 (Prime 
CBD) e zona 6 (Corredor Oeste) mantiveram-
se como as principais zonas de origem das 
transações ocorridas, ainda que com um 

decréscimo de 36,5% na zona 1 (Prime CBD) 
e um aumento de 3,2% na zona 6 (Corredor 
Oeste).

No que diz respeito aos processos de 
contratação por motivos de expansão 
(geográfica e estrutural), verificamos um total 
de 31 operações com a expansão geográfica a 
ter um peso per si de 7%. 

De acordo com o inquérito telefónico 
realizado concluímos que os processos de 
expansão geográfica ou expansão de área 
dentro do mesmo edifício verificaram um 
aumento de 24% comparativamente ao ano 
2017, fortemente motivados pela falta de oferta 
disponível no mercado. 

Devido à crise financeira que atingiu 
Portugal entre os anos 2010 – 2014, a maioria 

Número de transações por origem 2018

Fonte Savills | LPI
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Where and why? The drivers of change
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4%
Construção 
e Imobiliário
5%
Consultores  
e Advogados

Novas Empresas na Região de Lisboa por setor de atividade 2018

Fonte Savills | LPI
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das empresas colocou on-hold as suas 
estratégias de expansão, adotando uma postura 
muito conservadora e prudente com efeitos 
que se refletiram fortemente na performance 
do mercado de escritórios de Lisboa. 

Entre os anos 2010 – 2014, o mercado de 
escritórios de Lisboa sofreu várias oscilações 
com o ano 2013 a registar o menor volume de 
absorção de sempre (77.802 m2). O mercado 
de escritórios de Lisboa tem vindo a registar 
uma gradual e sólida recuperação, com os anos 
2017 e 2018 a ultrapassarem o volume médio de 
absorção dos últimos cinco anos (158.000 m2).

Os anos de 2017 e 2018, trouxeram um 
melhor desempenho económico e financeiro 
registado em várias décadas e marcaram de 
forma expressiva a retoma dos planos de 
expansão e relocalização das empresas.

O aumento de confiança da classe 
empresarial na recuperação económica 
nacional, refletido na descida expressiva da 
taxa de desemprego e numa performance 
positiva do crescimento do emprego, tem 
sido fundamental para o impulsionamento da 
procura do mercado de escritórios de Lisboa.

A zona 3 (Zona Emergente de Escritórios) 
e Zona 4 (Zona Secundária de Escritórios) 
foram as zonas de origem de 14 empresas, 
representando apenas 6% das empresas que 
mudaram de escritório no ano 2018.

Numa análise de área transacionada por 
zona de origem, verificou-se que foram 

novamente as zonas 1 (Prime CBD) e 6 
(Corredor Oeste) que lideraram a tabela. 
As empresas provenientes destas zonas de 
mercado somaram os maiores volumes de 
absorção do ano 2018, seguido das empresas 
que iniciaram a sua atividade no mesmo ano. 

Na categoria de expansão de área como 
origem da transação ocorrida, o setor de 
Serviços Empresas contabilizou mais de 50% 
do total de ABL contratado, seguido do setor 
das TMT´s & Utilities. 

O setor dos serviços tem sido um dos 
principais responsáveis pelo crescimento 
do tecido em empresarial e pela criação de 
emprego. Esta categoria inclui empresas de 
Consultoria, Marketing e Comunicação, Call 
Centers, Centros de Escritórios, empresas de 
Recursos Humanos e Imobiliárias. 
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ABL ocupada por motivos de expansão de área  
e setor de atividade 2018
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4%
Consultores  
e Advogados

1%
Produtos de 
Consumo

24%
TMT’s & Utilities

7%
Serviços 

Financeiros

1%
Farmacêuticas  
& Saúde

56%
Serviços Empresas

1%
Construção

e Imobiliário

6%
Outros Serviços
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Para onde estão a ir  
as empresas?

Na hora de mudar de edifício ou expandir o 
seu negócio com abertura de novos escritórios, 
será que as empresas escolhem permanecer na 
mesma zona de escritórios ou optam por mudar 
de destino? 

Numa altura de mercado em que a oferta 
nova escasseia, perante a necessidade de 
relocalização será que as empresas conseguem 
manter-se fiéis à sua zona de origem? Ou 
pelo contrário, movimentam-se entre zonas 
dando prioridade agora a outros fatores, 
nomeadamente motivos adjacentes às novas 
formas de organização de trabalho?

Das 229 transações verificadas no ano 2018, a 
zona 6 (Corredor Oeste) foi a zona que reuniu 
o maior número de transações de destino (59 
operações), seguida de perto da zona 2 (CBD) 
com 51 operações e da zona 1 (Prime CBD) com 
47 operações.

Estas três zonas de mercado, representaram 
67% do número total de transações verificadas 
em 2018.

Nota para a zona 4 (Zona Secundária) cujos 
resultados registados são o reflexo de uma 
tendência de ocupação, que em anos anteriores 
atingiu níveis muito satisfatórios através da 
promoção para ocupação própria de vários 
projetos mas que não se poderão traduzir numa 
performance de absorção constante devido à 
falta de promoção de projetos novos de carácter 
especulativo.

A zona 7 (Outras Zonas) foi a zona de 
mercado com a maior subida de operações 
(+80%), traduzindo a captação de empresas 
que não encontram em zonas mais centrais 
da cidade soluções imediatas para os seus 
requisitos de ocupação. No ano 2018, as cinco 
maiores operações de ocupação tiveram lugar 
em zonas consideradas menos desenvolvidas 
no âmbito dos clusters de escritórios, como a 
zona do Beato, Anjos ou Lumiar. 

37% das operações registadas na zona 6 
(Corredor Oeste) são provenientes da mesma 
zona e 7% são oriundas da zona 7. A zona 

6 (Corredor Oeste) apresenta assim uma 
taxa de retenção de empresas expressiva, 
comparativamente a outras zonas de mercado. 

Das empresas que tomaram a decisão de 
migrar para a mesma zona (Corredor Oeste), 
27% foi ocupar a mesma área apontando como 
principal motivo da mudança a melhoria de 
condições. Outros 27% optaram por ocupar 
uma área maior devido ao crescimento 
estrutural da empresa e 45% tomou a decisão 
de ocupar uma área menor por motivos 
de reestruturação interna e melhoria das 
condições de trabalho.

Número de transações por zona de destino 2017 – 2018
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A zona 6 (Corredor Oeste) tem beneficiado 
nos últimos dois anos da falta de oferta 
disponível em localizações mais centrais e da 
prática de preços mais competitivos, que têm 
atraído mais empresas para zona da cidade.

Cerca de 19% das transações ocorridas 
nesta zona de mercado nos 2017 e 2018, foram 
direcionadas para áreas superiores a 1.000m2. 

Relativamente à zona 2 (CBD), assistimos 
a uma maior dispersão das zonas de origem. 
Por ser uma zona que se encontra inserida 
num corredor central composto pelas zonas 
1 (Prime CBD), 2 (CBD) e 3 (Zona Emergente 
de Escritórios) 22% do número de transações 
registado na zona 2 (CBD) migrou da zona 1 
(Prime CBD) e 16% mantiveram-se na zona 2 
(CBD).

Observou-se igualmente que 30% das 
empresas que mudaram de escritório no 
ano 2018 e elegeram a zona 1 (Prime CBD) 
migraram desta mesma zona, permanecendo 
fieis à sua primeira localização. 36% 
procederam à mudança para áreas idênticas, 
50% ocuparam áreas maiores por razões de 
crescimento e apenas 14% pretenderam reduzir 
a área ocupada. 

A zona 1 (Prime CBD) e zona 6 (Corredor 
Oeste) foram as zonas que registaram as 
maiores percentagens de empresas em início 
de atividade, com 28% e 19% respetivamente. 

A zona 2 (CBD) foi a zona que registou 
a maior percentagem de empresas que 
realizaram processos de expansão dentro do 
mesmo edifício com 43%.

1º › ZoNA 6
CORREDOR OESTE

37%

2º › ZoNA 4
ZONA SECUNDÁRIA  

DE ESCRITóRIOS

33%

3º › ZoNA 1
PRIME CBD

30%

TOP TAxA DE 
LEALDADE À ZONA 

DE ORIGEM
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DEsTINO – ZONA 3 (ZONA EMERGENTE)

Número de transações por 
intervalo de área contratada
Zona 3 – 2018

serviços Empresas

serviços Financeiros

22%

22%

19%tmt’s & utilities

TOP setores de Atividade (Nº de Transações)
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Número de transações por 
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Zona 4 – 2018
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Consultores e Advogados
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Farmacêuticas e saúde

63%
Zona 6

Zona 7 | 1%

9% | Zona 2
6% | Zona 1

15% | Zona 3

6% | Zona 5

Cada zona do mercado de escritórios de 
Lisboa atrai pelas características do seu 
parque de escritórios, pelas empresas que 
estão presentes e pela imagem e prestigio 
que essa zona transmite, setores de atividade 
específicos. 

Se na zona 5 (Parque das Nações) 
assistimos a uma forte concentração de 
empresas ligadas aos setores das tecnologias 
e comunicação, facto que se tornou imagem 
de marca do Parque das Nações, já na zona 1 
(Prime CBD) temos a presença de empresas 
mais institucionais ligadas aos setores da 
consultoria e serviços financeiros.

No ano 2018, os setores mais ativos em 
termos de número de transações foram os 
setores de TMT´s & Utilities (23%), Outros 
Serviços (22%) e Serviços Empresas (16%), 
por oposição ao sector do Estado, Europa e 
Associações com uma percentagem muito 
residual de 2%.

Os gráficos seguintes sintetizam a 
presença de cada setor de atividade 
por zona de mercado, de acordo com o 
volume total de absorção (m2) verificado 
nos anos 2017 e 2018.

Dinâmica  
dos setores 
de Atividade

26
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as novas formas de trabalho e a vontade 
imperativa de marcar a diferença, colocam às 
empresas inúmeros desafios diários.

Hoje em dia, o local de trabalho é mais do 
que apenas o espaço onde passamos 8 horas 
diárias a trabalhar. Transcende esse conceito 
e abrange uma esfera mais afetiva. Mais do 
que procurar apenas uma morada de prestigio 
que reforce o profissionalismo da empresa e 
seja sinónimo do seu sucesso, as empresas 
procuram agora um conjunto de fatores 
que sirvam não só as suas necessidades de 
localização, mas que ofereçam visibilidade, 
notoriedade à sua marca e cujos espaços 
possam refletir os seus valores corporativos 
e transmitir a sua cultura organizacional a 
todos os colaboradores. 

Desde a necessidade de ocupar uma área de 
escritório maior por crescimento estrutural 
da empresa; à necessidade de mudar de 
edifício mas mantendo a área original e 
realizando um upgrade: localização mais 
central; edifício com melhores condições; 
espaço de escritório com mais flexibilidade 
e potencial de adaptação aos requisitos 
atuais da empresa ou mesmo a necessidade 
de diminuição de área resultado da 
reorganização e introdução de novas práticas 
de trabalho (ex: introdução de Hot Desks), a 
motivação para a procura de novas instalações 
prende-se atualmente um conjunto de fatores 
que englobam várias vertentes.

Em 2018 e de acordo com as respostas 
das empresas que aceitaram responder a 
esta questão, os drivers de procura com 
mais peso foram a necessidade de expansão 
geográfica, início de atividade na região de 
Lisboa e reestruturação interna, sendo que 
este último driver foi o que observou um maior 
crescimento comparativamente ao registado 
no ano 2017 (+ 175%).

Podemos também observar que o driver 
otimização de custos é o que apresenta 
menos expressão, tendo registado um 
decréscimo de 42%.

Independentemente do driver inicial 
motivacional da procura, a decisão de mudança 

Os drivers  
da mudança

de escritório estará sempre ligada à decisão 
estratégica de serem alcançados vários 
objetivos que podem ou não ser objetivos 
financeiros, nomeadamente:

■■ Estímulo à criatividade e inovação
■■  Aumento de produtividade
■■ Incentivo à retenção de talento
■■ Aumento de vendas
■■ Aumento de visibilidade 
■■  Fortalecimento dos valores corporativos
■■ Fortalecimento do compromisso dos 
colaboradores para com a empresa

A velocidade de mudança, a introdução de 
novas tecnologias, a cada vez mais presente 
globalidade e facilidade de comunicação 
instantânea com o Mundo, as novas gerações, 

Motivo da Mudança 2017 vs 2018
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Glossário
Perfis de Zona

ZoNA 1
(PRIME CBD)

Compreende o eixo da Av. da Liberdade 
à Praça Duque de Saldanha e nos últimos 
dois anos foi responsável por um volume de 
absorção total de aproximadamente 70.000 m2. 
É caracterizada por ser o eixo de maior 
prestígio em termos de localização. Situada 
no coração da cidade de Lisboa, na zona 
1 predominam em especial as empresas 
ligadas aos setores de Serviços Financeiros, 
Estado e Serviços Empresas. Conta com 
um stock de 110 edifícios que contabilizam 
aproximadamente 553.000 m2, tendo um 
peso de 13% no total do stock do Mercado de 
Escritórios de Lisboa.

Empresas presentes:  
Havas; ITNow; Servdept;HISCOX; Jason; 
Pipedrive; COSEC; Regus; Somague; Feedzai; 
Wizink Bank; Willis Towers Watson.

Renda Prime 2018:  
€ 21,00 / m2 / mês

Renda Prime 1º trim.2019: 
€ 21,00 / sq.m./month

ZoNA 2
(CBD)

Integra o eixo da Av. da República, Av. 
Duque de Loulé e zona das Amoreiras, sendo 
contígua à zona 1 (Prime CBD) e zona 3 (Zona 
Emergente de Escritórios).
Dotada de uma rede completa de 
acessibilidades rodoviárias e transportes 
públicos que permitem a ligação a toda Área 
Metropolitana de Lisboa, a zona 2 (CBD) 
registou nos anos 2017 e 2018, um volume de 
absorção total de 52.841 m2.
Apresenta um stock total na ordem dos 
933.000 m2, o segundo maior volume de 
stock do Mercado de Escritórios de Lisboa, 
que se distribuem por cerca de 250 edifícios.
A zona 2 atrai um leque diversificado de 
setores de atividade, com o setor do Estado 
a ter o maior peso, seguido dos setores de 
Construção e Imobiliário e Outros Serviços.

Empresas presentes:   
Talkdesk; EDP;Teleperformance; BOSE; 
Premium Minds; GoldenHub; BAI; Beta-i; 
GFI; Critical Software; SKY; Accenture.

Renda Prime 2018:  
€ 17,00 / m2 / mês

Renda Prime 1º trim.2019: 
€ 18,00€/sq.m./month

ZoNA 3
(ZONA EMERGENTE DE 
ESCRITóRIOS)

A zona do Campo Grande à 2.ª Circular, 
zona de Benfica, Praça de Espanha e Sete 
Rios constitui a zona 3 (Zona Emergente 
de Escritórios) que apresenta um stock 
aproximado de 514.000 m2, num total de  
67 edifícios.
Entre os anos 2017 e 2018, esta zona de 
mercado registou um total de 61.000 m2 de 
volume de absorção, divididos por um total 
de 57 operações.
É uma zona de mercado com uma procura 
muito significativa por parte dos Setores 
Financeiro e Serviços Empresas, com 37% do 
total do número de transações nos anos 2017 
e 2018 a corresponderem a espaços acima 
dos 1.000 m2.

Empresas presentes:   
Santander; Millennium BCP; NOESIS; 
Manpower; Lusotechnip; Oralmed; 
Arvato; Fujitsu; Exicts; Jerónimo Martins; 
Teleperformance; Coface.

Renda Prime 2018:  
€ 16,00 / m2 / mês

Renda Prime 1º trim. 2019: 
€ 17,00 /sq.m./month
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ZoNE 5
(PARQUE DAS NAÇÕES)

Do conjunto das zonas que integram o mercado 
de escritórios de Lisboa, a zona 5 (Parque das 
Nações) é o melhor exemplo de uma aposta 
concertada entre a promoção de projetos de 
escritórios, e aposta na construção de hotéis, 
habitação e projetos de retalho que resultaram 
na formação de um polo empresarial e 
habitacional de qualidade e muito reconhecido.
É fortemente caracterizado pela presença 
de gigantes tecnológicos de renome, pela 
qualidade técnica dos seus edifícios, pela 
modernidade das suas fachadas, pelo conjunto 
completo de serviços e transportes que 
oferece e pela privilegiada proximidade ao 
Aeroporto de Lisboa.
Conta com um stock formado por cerca de 
42 edifícios num total aproximado de 415.000 
m2. Pela inexistente oferta disponível, esta 
zona de mercado começou a observar uma 
descida no seu volume de absorção a partir 
do ano 2016. Contudo, tendo em conta o 
pipeline previsto para os anos 2020-2021, a 
zona 5 (Parque das Nações) será das zonas 
de mercado mais beneficiadas pela entrada 
de novos que irão acrescentar pelo menos 
45.000 m2 de novos espaços de escritórios.

Empresas presentes:  
Vodafone; IBM; WebHelp; BNP Paribas; 
Tekever; Boldint Lda; Teleperformance.

Renda Prime 2018:  
€ 17,50 / m2 / mês

Renda Prime 1º trim. 2019: 
€18,00 /sq.m./month

ZoNA 6
(CORREDOR OESTE)

A zona 6 (Corredor Oeste) que compreende 
o Eixo A5 até Porto Salvo e Alfragide, é 
conhecida maioritariamente pela presença 
de Parque de Escritórios, contando também 
com a presença de edifícios de escritórios 
usados (com uma larga percentagem em 
estado obsoleto e desatualizado das atuais 
necessidades dos ocupantes).
Lagoas Park, Alfrapark, Parque Suécia, Quinta 
da Fonte, Arquiparque, Tagus Park, Sintra 
Business Park são os parques de escritórios 
que integram a zona 6 (Corredor Oeste) e que 
entre os anos 2017 e 2018 foram responsáveis 
por um total de 94 operações que contribuíram 
para um volume de absorção total de 59.413 
m2, com um peso de 60% no volume de 
absorção total da zona 6 (Corredor Oeste). 
Pela falta de oferta na zona 5 (Parque das 
Nações), a zona 6 (Corredor Oeste) tem 
absorvido uma fatia da procura dirigida a essa 
zona, assistindo igualmente a um aumento 
da presença de empresas ligadas ao setor das 
TMT´s & Utilities a par com as empresas 
ligadas ao setor das Farmacêuticas e Saúde.

Empresas presentes: 
Google, Janssen Cilag, Minipreço Day, José 
de Mello Saúde, Nokia, Trust in News, 
Mapfre, Accenture, P & G, Outsystems, ITF 
Pharma, Compta.

Renda Prime 2018:  
€ 14,50 / m2 / mês

Renda Prime 1º trim. 2019: 
€14,50 /sq.m./month

ZoNA 4
(ZONA SECUNDÁRIA DE 
ESCRITóRIOS)

A zona 4 (Zona Secundária de Escritórios) 
localizada no eixo ribeirinho da cidade de 
Lisboa nasceu da falta de oferta nova no 
centro da cidade, nomeadamente nos eixos 
CBD e da necessidade de encontrar soluções 
para a procura do mercado.
Nos últimos 3 anos foi palco de vários projetos 
de requalificação que trouxeram à vida novos 
edifícios de escritórios maioritariamente 
direcionados para ocupação própria, marcados 
por um carácter diferenciador, inovador que 
se funde com o cunho histórico característico 
desta zona da cidade.

Empresas presentes:   
EDP; Sitel; Farfetch; Leap; VDA; Abreu 
Advogados; WPP Group; LACS; Inovconnect 
Enterprises.

Renda Prime 2018:  
€ 16,00 / m2 / mês

Renda Prime 1º trim. 2019: 
€ 17,00 /sq.m./month

Glossário
Perfis de Zona
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ZoNA 7
(OUTRAS ZONAS)

Engloba todos os edifícios de escritórios 
situados fora das zonas estabelecidas  
(Zonas 1 a 6).
A zona 7 (Outras Zonas) tem vindo 
lentamente a ganhar mais terreno, com várias 
zonas de Lisboa consideradas secundárias 
a serem as escolhidas no processo de 
contratação de instalações. 
Pela escassez de oferta mais acentuada nas 
zonas centrais do mercado de escritórios de 
Lisboa, começam a surgir zonas de expansão 
(ex: zona do Beato; Anjos; Almirante 
Reis;) com um carácter mais trendy e 
diferenciador, que têm captado o interesse 
de algumas empresas.

Empresas presentes: 
Zien 24; SAS Online games; GoConnection; 
LACS; In Office Work; Geostar; Observer; 
MMC.
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