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A 18 de Março de 2020, o governo português 
decretou o estado de emergência para combate à 
pandemia Covid-19.

O estado de emergência ditou, entre muitas 
medidas, o encerramento de todas as actividades 
comerciais consideradas não-essenciais e impôs 
obrigatoriamente a adoptação do teletrabalho, 
sempre que as funções do trabalhador o permitissem. 

No final do mês de março de 2020, o governo 
portugês lançou um pacote de medidas económicas 
para mitigar o impacto da Covid-19 na economia 
nacional. De entre as medidas estabelecidas, foi 
atribuída uma linha de crédito de 200 milhões de 
euros de suporte às empresas e uma linha de crédito 
de 60 milhões de euros direcionadas para pequenas 
empresas dedicadas ao setor do turismo. 

Até setembro de 2020, será concedida uma 
moratória no crédito às famílias e empresas que 
prevê a revogação das linhas de crédito contratadas, 
prevenindo situações de incumprimento.

O pacote de medidas criado, contemplou também a 
aplicação de um novo regime de lay-off, como medida 
de proteção à manutenção de postos de trabalho. 
Passados 3 meses da aplicação deste pacote de 
apoio incial, foi aprovado pelo governo português um 
novo reforço financeiro no âmbito do Programa de 
Estabilização Económica e Social. Até ao final do ano 
será aplicado um reforço de 6.800 milhões de euros 
das linhas de crédito com garantia de Estado para as 
Pequenas e Médias Empresas e midcaps (empresas 
até três mil trabalhadores).

Ao longo dos últimos 3 meses, a ação interventora 
do estado português tem sido amplamente 
elogiada e reconhecida por variadissimas entidades, 
personalidades e publicações internacionais que 
reconhecem a rápida capacidade de resposta, 
a obediência de toda a sociedade às medidas 
de confinamento e uma reação governamental 
cooperativa.

“Portugal revelou-se um dos países 
do mundo que, até agora, administrou 
com mais êxito a crise da saúde 
relacionada com o coronavírus”

The Guardian (19 de Abril de 2020)

No dia 4 de maio foi decretado o estado de 
calamidade em Portugal, estando neste momento 
a decorrer a 3ª fase do desconfinamento. A 
obrigatoriedade do teletrabalho foi retirada e o 
governo português aconselhou a que se proceda um 
“desconfinamento parcial”. 

Não obstante a rápida resposta, o impacto na 
economia fez-se sentir no final do 1º trimestre 
de 2020. De acordo com as últimas estimativas 
divulgadas pelo INE, no 1º trimestre de 2020 o PIB 
diminui em termos homólogos -2,4% em volume. Este 
percentual reflecte o impacto da pandemia Covid-19 
no último mês do trimestre. 

Comparativamente ao 4º trimestre de 2019, o PIB 
diminui cerca de 3,9% em termos reais.

Também o saldo orçamental sofreu um agravamento, 
situando-se nos -2,5% do PIB até ao passado mês de 
abril, reflectindo um aumento da despesa superior ao 
da receita. 

Até ao final do mês de abril, a Direção Geral do 
Orçamento estima que foram executadas despesas 
ligadas à Covid-19 no total de 345 milhões de euros.

Relativamente ao impacto do pacote de medidas de 
apoio à economia, este deverá ser mais visível nos 
próximos meses à medida que vão sendo aplicados os 
apoios previstos. As projeções do governo português 
apontam para uma contração da economia de 6,9% 
em 2020 e uma taxa de desemprego que deverá 
atingir os 9,6%, previsões que são estimadas ainda 
num elevado grau de incerteza.

No dia 27 de Maio de 2020, a Comissão Europeia 
apresentou um plano de recuperação denominado 
“Next Generation EU”, no valor de 750 milhões de 
euros com o objectivo de, não só atenuar o impacto 
da Covid-19 mas também apostar na transformação 
digital e oferecer mais apoios sociais e emprego.

Impacto da Covid-19 no Mercado de 
Investimento

À medida que as medidas de confinamento vão 
sendo levantadas, as perspectivas de evolução e de 
retoma do mercado transacional vão ganhando mais 
positivismo, ainda que seja uma progressão ligeira e 
com um grau de incerteza.. Gradualmente, as pessoas 
estão a regressar ao trabalho, aos seus locais de 
trabalho, o comércio voltou a reabrir e alguns países já 
restabeleceram algumas ligações aéreas. 

2 de março
anunciados os dois 
primeiros casos de 

Covid-19 em Portugal.

12 de março
encerramento de escolas, 

redução da lotação 
máxima dos restaurantes, 
limitação de pessoas em 

centros comerciais.

17 de março
suspensas todas as 

ligações aéreas de e para 
fora da União Europeia.

18 de março 
decretado o estado de 

emergência.

19 de março
divulgação das medidas 

e regras do estado de 
emergência. 

30 de abril
levantamento gradual 

das restrições à 
activdade social e 

económica até 1 de junho.

2 de maio
fim do estado de 

emergência.

4 de maio
Início do estado de 

calamidade. Abertura do 
comércio local para loja 

até 200 m2.

18 de maio 
reabertura de 

restaurantes.Abertura de 
lojas de rua até 400 m2.

15 de junho
Reabertura dos Centros 
Comerciais na Área da 

Grande Lisboa.

PIB Portugal
-6,8%

Inflação
-0,2%

Taxa de desemprego
9,7%

Consumo Privado
-5,8%

Exportações
-14,1%

Importações
-10,3% 

Fonte:  Comissão Europeia
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Contração da atividade económica, reflete 
impacto da pandemia Covid-19 



No 1º trimestre de 2020, o mercado nacional de 
investimento comercial imobiliário somou um total 
aproximado de 1.5 mil milhões de euros (valor que 
representa 50% do volume de investimento total 
dos últimos anos), dando continuidade à atividade 
dinâmica que o mercado tem vindo a registar ao 
longo dos últimos dois anos. 

É importante sublinhar, que este resultado não 
reflecte ainda o impacto da pandemia Covid-19 
que atingiu Portugal em meados do mês de março, 
tratando-se de transações que já estariam em 
processo de análise e aquisição desde o ano 2019.

Nos primeiros três meses do ano, os segmentos de 
retalho, escritórios e hotéis observaram as maiores 
transações de investimento realizadas. A transação 
de 50% do Sonae Sierra Fund, operação estimada em 
750 milhões de euros e onde estão incluídos alguns 
dos maiores centros comerciais nacionais, foi a maior 
transação do trimestre.

Com a entrada no mês de abril, a retração no 
mercado nacional e internacional começou a sentir-
se forma mais notória.Por todo o continente europeu 
e de acordo com dados lançados pelo Real Capital 
Analytics (RCA), os números de abril sofreram uma 
descida para cerca de metade em comparação com 
o período homólogo do ano 2019. Na base deste 
resultado estão diversos fatores provocados pelas 
medidas de confinamento como sejam as restrições 
de deslocação que cancelaram o tráfego aéreo, 
impossibilitando visitas físicas aos imóveis.

Em Portugal, ainda que as opiniões se dividam em 
posicionamentos estratégicos mais conservadores ou 
optimistas, grande parte dos planos de investimento 
foram colocados em espera. Não obstante, e 
não sendo esta uma crise de génese económica 
semelhante à ocorrida no ano 2008, as intenções de 
investimento mantém-se, assim como a análise de 
novos oportunidades decorrentes do impacto da 
Covid-19 no mercado imobiliário. 

À medida que são levantadas as restrições da fase de 
confinamento, o mercado adapta-se lentamente à nova 
realidade

Global Savills  
Sentiment  

Survey 
(resultados à data de 
3 de Junho de 2020)

Procura

Aumento de 30% desde o 
levantamento de 

restrições nos mercados 

analisados.

Logística e 
Healthcare

São os setores mais 
resilientes.

Financiamento

Condições de acesso 
menos favoráveis em 58% 

dos mercados.

Investimento

Apenas 18% dos 
mercados analisados 

registaram um aumento 

na atividade transacional.

Forecast

A atividade transacional 
deverá retomar gradual-
mente o seu ritmo na 2ª 
metade do ano de 2020 
e voltar a observar um 

crescimento mais estável 

em 2021.

Pricing

A maioria dos mercados 
analisados não reportou 

correções de preços.

Fonte:  Savills Research
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Global Savills 
Sentiment 

Survey

Valores de renda
Na maioria dos mercados 

analisados as rendas 
permanecem inalteradas 

ou foram registados 

ligeiros decréscimos.

Valores de 
investimento

De acordo com 
informação do Real 

Capital Analytics, desde o 
início de 2020 verificou-

se um decréscimo 
de  60% dos negócios 
abaixo dos 20 milhões 

por toda a Europa. Uma 
larga percentagem 

destes negócios poderão 
estar dependentes 
da concessão de 

financiamento.

Cross border
69% dos mercados 

analisados antecipam 
que cerca de metade ou 
mais do seu volume de 
investimento total na 2ª 

metade do ano, possa ter 
origem em investidores 

domésticos.

Produto Prime
Permanece no radar 

dos investidores cross-
border. Cerca de 50% 

dos mercados analisados 
esperam assistir a um 
aumento dos volumes 
de transação no setor 

de escritórios. 75% dos 
mercados, acreditam 

que o ano 2021 irá 
marcar uma recuperação 

mais expressiva deste 

segmento.

*Savills Global Market Sentiment: 
survey interno realizado epla Savills 
em 33 mercados. O survey foi real-
izado entre os dias 3 e 5 de Junho 
de 2020.
Mercados analisados: República 
Checa, França, Alemanha, Grécia, 
Hungria, Irlanda, Itália, Luxembur-
go, Noruega, Polónia, Portugal, 
Roménia, Espanha, Suécia, Suíça, 
Holanda, Reino Unido, UAE, Aus-
tralia, Hong Kong, India, Indonésia, 
Japão, China, Malásia, Nova 
Zelândia, Singapura, Coreia do Sul, 
Taiwan, Tailândia, Vietnam, Estados 
Unidos e Canadá.

Num inquérito interno desenvolvido pela equipa 
de research internacional da Savills e aplicado a 33 
mercados* de investimento globais pretendeu-se 
medir o sentimento dos mercados imobiliários. À data 
de 3 de junho, foi apurado que o alívio das medidas 
de restrição começaram já a exercer um impacto, 
ainda que ligeiro, na procura ocupacional com 30% 
dos mercados em análise a registarem subidas neste 
indicador. 

Em Portugal, estamos ainda numa fase de rescaldo da 
fase desconfinamento que não produziu ainda efeitos 
expressivos no aumento da procura, mas que ao nível 
do segmento de escritórios começa a dar os primeiros 
sinais de ligeira retoma de atividade. É difícil prever 
qual será o comportamento do mercado ocupacional 
de escritórios até ao final do ano 2020. Ainda assim, 
a segunda metade do ano deverá verificar uma 
ligeira retoma mas não ao ritmo observado em anos 
anteriores que fizeram ultrapassar a fasquia do 
volume de absorção acima dos 200.000 m2. 

No que respeita à procura direcionada para o 
segmento de retalho, e observando apenas os 
resultados obtidos para Itália, Espanha, França, Reino 
Unido, e Portugal, estes mercados verificaram uma 
queda moderada  ou acentuada (no caso do Reino 
Unido) confirmando que este segmento é dos mais 
expostos à crise causada pela Covid-19. 

Mas se a pandemia veio expor as fragilidades de 
alguns segmentos imobiliários, por outro veio expor 
as forças de outros segmentos, como é o caso do 
setor industrial & logístico e criar novas oportunidades 
de mercado. 

É o caso do segmento Multifamily que verificou um 
aumento do interesse  da procura em Espanha, França 
e no Reino Unido. Em Portugal, não se registam ainda  
alterações na procura deste segmento, justificada 
pelo facto de ainda se tratar de um segmento em 
estado embrionário e ainda em fase de estudo por 
parte de alguns investidores. Contudo, as alterações 
ao estilo de vida, a necessária restruturação de 
hábitos de consumo, as condições de vida e condição 
financeira da classe jovem profissional poderão ser a 
força motriz para dar um boost a este segmento em 
Portugal. 

No que diz respeito aos valores de renda praticados, 
estes permanecem inalterados para o segmento de 
escritórios e em queda moderada ou acentuada no 
segmento de retalho ( à exceção de Portugal, onde a 
falta de operações não permite ainda uma medição 
clara do comportamento das rendas neste período).

De forma transversal e sem excepção em Itália, 
Espanha, França, Reino Unido e Portugal verifica-se 
à data de 3 de Junho uma menor disponibilidade ao 
crédito bancário imobiliário. No entanto, o acesso 
mais restrito ao crédito deverá atingir apenas as 
transações de menor porte, não causando obstáculos 
aos players que disponham de um nível elevado 
de liquidez. Os principais market fundamentais do 
mercado de investimento imobiliário permanecem, 
com a elevada capacidade de liquidez a encabeçar o 
lugar de topo. 

Fonte:  Savills Research
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Retalho
Nos últimos três meses, os operadores de retalho 
foram os mais afetados pelas medidas impostas pelo 
estado de emergência. Apenas os estabelecimentos 
de retalho alimentar, farmácias e algumas atividades 
consideradas essenciais ao normal funcionamento da 
sociedade puderam permanecer abertos.

No passado dia 4 de maio foi autorizada a reabertura 
de lojas de comércio local até 200 m2 e a partir do dia 
18 de maio essa medida foi alargada às lojas com área 
até 400 m2. Também no dia 18 de maio foi permitida a 
reabertura de esplanadas, cafés e restaurantes com a 
imposição de lotação máxima de pessoas e medidas 
de segurança e higiene. Os centros comerciais da 
Área Metropolitana de Lisboa tiveram autorização 
para reabertura no passado dia 15 de Junho, após 
um período em que o governo decidiu adiar o 
levantamento de algumas restrições previstas na 
terceira fase de desconfinamento e ter decretado a 
manutenção do fecho dos centros comerciais. 

É esperado que as restrições impostas exerçam 
um peso nos volumes de vendas, deixando mais 
expostos a dificuldades económicas os pequenos 
retalhistas de comércio local, que entram na fase 
de desconfinamento muito frágeis pelo tempo que 
estiveram encerrados. Poderemos vir a assistir a um 
aumento da taxa de disponibilidade de lojas de rua e 
a uma maior pressão nos valores de renda praticados, 
em resultado de processos de encerramento de 
atividade. Contudo, neste momento é ainda precoce 
avançar com uma estimativa dado que o sistema de 
apoio de lay-off ainda está a decorrer, tendo sido 
prolongado até ao final do mês de julho. 

Covid-19 veio desafiar as estratégias 
omnicanal 
Vivemos tempos sem precedentes que vieram 
alterar por completo os modelos operacionais e 
conduzir a uma reorientação estratégica. É certo 
que a omnicalidade já fazia parte da estratégia de 
marketing e vendas de muitos retalhistas. Contudo, 
de uma opção estratégica de diferenciação da 
experiência do consumidor , a estratégia omnicanal 
apresenta-se agora como um desafio transversal 
a uma massa maior de operadores, em resposta 
aos constrangimentos provocados pela pandemia 
Covid-19. O universo de retalho mistura-se agora de 
forma mais acentuada com o universo de logística e 
com o e-commerce.

Se o digital era tido por muitos como um canal de 

vendas adicional, atualmente passou a ter um lugar 
de maior destaque e a exercer um peso maior no 
volume de faturação dos operadores. 

No ano 2019, 81% da população tinha acesso à 
internet. De acordo com o barómetro DPD group 
e-shopper 2019 , apesar da elevada taxa de 
penetração da internet, em Portugal o e-commerce 
representa apenas 9,8%% das compras realizadas 
pelos consumidores, ainda aquém da média europeia 
de 13,5%.Com o setor da moda a liderar as compras 
online, a grande maioria das compras é cross-
border, com a China a representar 70%, seguida de 
Espanha com 61% e do Reino Unido com 50%. Em 
geral, as compras online no comércio alimentar e 
retalho aumentaram face ao período pré-pandemia 
mas não nos podemos esquecer que o online não 
tem ainda uma representação muito significativa na 
maior parte da atividade retalhista em Portugal, não 
tendo conseguido compensar a perca de volume nas 
vendas físicas.

Apesar de em Portugal os Centros Comerciais 
estarem já em funcionamento, os números do 
e-commerce deverão começar a ganhar mais terreno, 
em resultado de novos hábitos de consumo que 
foram sendo adquiridos ao longo do período de 
confinamento e a exercer uma função importante de 
auxílio à recuperação económica do país.

Hotéis
A par do segmento de retalho, temos o setor do 
turismo como um dos mais fortemente afetados pela 
Covid-19. Isolamento social, suspensão de voos e 
reservas canceladas irão gerar quebras históricas no 
segmento hoteleiro por toda a Europa. É esperada 
um queda significativa no volume de transações de 
hotéis. No contexto europeu, os números de março 
foram já ilustrativos desta realidade, tendo sofrido 
uma quebra de 77% relativamente á média de 3 anos 
para o mês de março, e o volume do mês de abril 
verificou uma descida de 63%.

Para Portugal, os números avançados revelam que 
as empresas ligadas ao setor do turismo deverão 
registar uma descida de 50% no seu volume de 
faturação comparativamente ao ano 2019. Neste 
momento, o mercado interno será essencial para 
assegurar a atividade até ao final do ano 2020. 

O que 
esperar?

Esta nova normalidade 
à qual todos nós nos 
estamos a adaptar, 
veio estabelecer novas 
medidas e regras que 
serão reflectidas em 
novos estilos de vida e 
hábitos de consumo. O 
papel da tecnologia será 
mais vincado e presente 
no dia a dia de todos 
nós, mas sem substituir 
de todo os espaços e 
experiências físicas, que 
irão levar proprietários e 
ocupantes a repensarem 
as suas estratégias.

Numa perspectiva de 
investimento, a força da 
localização e a solidez 
dos market fundamentals 
vão estar na base de 
seleção dos próximos 
hotspots de investimento.

Até ao final do ano 
é expectável que o 
abrandamento no 
fecho de transações se 
mantenha. 

Os investidores irão 
demostrar maior cautela 
em relação aos setores 
de retalho e hotéis, assim 
como perante setores 
cujo modelo operacional 
acenta em contratos de 
arrendamento flexíveis e 
de curta duração, como 
seja o caso de espaços 
de escritórios flexíveis e 
residências de estudantes. 

O segmento de 
escritórios continuará a 
ser encarado como um 
setor resiliente, mas que 
terá que ter em conta 
os efeitos que o sucesso 
do teletrabalho possam 
gerar nas estratégias das 
empresas.

Os elevados níveis 
de liquidez, um 
sistema bancário mais 
capitalizado e preparado 
um pipeline mais contido 
deverão contribuir para 
uma recuperação mais 
célere do sentimento 
positivo dos investidores, 
colocando equity 
players e investidores 
privados em vantagem 
competitiva.

As operações de sale & 
leaseback em setores 
como o turismo e 
retalho, poderão ser 
a solução estratégica 
de refinanciamento de 
atividade. 
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A aposta passa agora por restabelecer as ligações 
áreas com países emissores-chave para o mercado 
de turismo nacional. Tendo em atenção que 70% dos 
26 milhões de turistas  registados no ano 2019 foram 
de nacionalidade estrangeira, este fator é de extrema 
importância. 

Um questionário promovido pelo INE durante o mês 
de abril e a primeira semana de maio, registou que 
78,9% dos estabelecimentos de alojamento turístico 
assinalaram que a Covid-19 foi responsável pelo 
cancelamento de reservas agendadas para os meses 
de março a agosto de 2020.

O Alojamento Local é um dos segmentos turísticos 
mais afetados, onde as quebras previstas podem 
atingir os 90%. No mês de abril, os estabelecimentos 
de alojamento local verificaram uma taxa média de 
ocupação de 18% e 17% respectivamente. 

Para os proprietários ou operadores de unidades 
de alojamento local é tempo de abraçar estratégias 
alternativas que permitam suportar esta fase de 
crise.  Com os níveis de receitas wuase nulos para os 
próximos meses,  os proprietários de alojamento local 
têm a possibilidade de migrar para o regime “mid-
term” com permite contratos de médio prazo que 
podem ter a duração de 12 meses.

Não obstante ser um dos setores mais afectados pelas 
consequências da Covid-19, o interesse no mercado 
nacional de investimento hoteleiro mantém-se, com 
os market fundamentals a permanecerem sólidos e 
atractivos.

Desde o ano 2018, que Portugal tem sido palco de 
transações de peso no segmento de hotéis, com os 
maiores investidores a chegarem dos Estados Unidos, 
China, Coreia.

Apesar dos tempos de incerteza, o interesse em 
expandirem as suas cadeias hoteleiras para Portugal 
mantém-se devido ao reconhecimento de Portugal 
como destino turístico seguro e auma cada vez maior 
profissionalização e especialização da oferta.

Prova disso é a retoma de atividade em Portugal de 
alguns grupos hoteleiros. A Stay Hotels deverá abrir 
até ao final de 2020 dois novos hoteis, em Lisboa 
e Porto. Também o grupo belga KREST investiu 
15 milhões no primeiro hotel da marca Moxy em 
Portugal, que será gerido pelo grupo português Hoti 
Hotéis. 

Escritórios
A procura de produto prime no segmento 
de escritórios continua a ocupar um lugar de 
liderança na preferência dos investidores. Apesar 
da pandemia Covid-19 estar a produzir efeitos de 
contração no volume de transações de investimento 
neste segmento, o ritmo de retoma de atividade 
transacional deverá ser proporcional ao ritmo de 
retoma de atividade dos ocupantes, à medidas que as 
imposições de restrição de atividade são levantadas. 
As prime yields deverão permanecer estáveis até ao 
final de 2020. 

Entre janeiro e maio de 2020, o mercado de 
escritórios de Lisboa registou um volume de absorção 
total de aproximadamente 79.000 m2, o que 
representa uma subida de 12% comparativamente ao 
período homólogo de 2019.

Os meses de abril e maio ficaram marcados pelo 
estado de emergência e pelo acentuar do clima 
de incerteza. O mês de maio foi o período que 
melhor reflectiu o impacto da Covid-19 no mercado 
ocupacional de escritórios, tendo sido registado um 
volume de absorção total de 5.271 m2, confirmando 
uma descida face ao mês de maio de 2019 na ordem 
dos 70% e uma contração de 82%, comparativamente 
ao mês de abril de 2020.

A segunda metade do ano deverá registar uma maior 
atividade comparativamente à fase de confinamento, 
mas a permanência do clima de incerteza deverá 
prolongar-se até ao final de 2020.

Ao longo dos primeiros cinco meses do ano, o 
mercado tem vindo a registar flutuações na sua 
atividade ocupacional, justificada pela conclusão 
de processos de operações de grande dimensão.  
O fecho destas operações deve ser analisado fora 
do contexto da pandemia, dado que se tratam de 
negociações com um timeline negocial extenso e que 
já estavam a decorrer na fase Pré-Covid. 

Apesar da situação de pandemia ter conduzido 
ao cancelamento de decisões de relocalização ou 
abertura de novas instalações, a elevada escassez de 
espaços de qualidade disponíveis nos principais eixos 
da cidade de Lisboa aliada a uma procura que começa 
a dar os primeiros sinais de retoma, deixam antever 
uma segunda metade do ano mais dinâmica.

Flexibilidade: 
o elemento de 
mudança 

Muito se tem escrito 

sobre a mudança dos 

espaços de trabalho 

provocadas pelas 

medidas de restrição 

impostas pela Covid-19. 

O teletrabalho, passou de 

uma prática de trabalho 

aplicada a um leque 

restrito de empresas e 

setores de atividade, para 

ser obrigatório a todos 

os trabalhadores cuja a 

atividade pudesse ser 

exercida neste regime.

Levantado o estado de 

emergência e o término 

de obrigatoriedade 

de permanência em 

teletrabalho, a questão 

que se coloca agora 

é como será gerida a 

dinâmica de regresso aos 

escritórios, as medidas de 

segurança e higiene que 

deverão ser aplicadas e a 

gestão do distanciamento 

social aplicada ao 

layout dos espaços de 

escritórios.

A Covid-19 não dita de 

todo o fim dos espaços 

de escritórios, mas veio 

criar uma nova dinâmica 

e colocar uma tónica mais 

acentuada em elementos 

ligados à flexibilidade, 

tecnologia, criatividade e 

eficiência.

. Espaços facilmente 

adaptáveis;

 . Maior conectividade 

entre equipas ;

. Maior mobilidade através 

do uso de tecnologias;

. Foco na experiência 

do colaborador como 

ferramenta de aumento 

de produtividade;

. Optimização de 

custos em resultado da 

redefinição de espaços e 

modelos de trabalho;

. Maior aposta em espaços 

atrativos, criativos, 

eficientes e seguros que 

retenham talentos;

. Contratos de 

arrendamento mais 

flexíveis
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Covid-19 revelou ser a grande 
oportunidade dinamizadora para o 
setor industrial & logístico

No início de 2020, apontámos para a continuação 
de retoma da atividade logística e para o surgimento 
de novas tendências e necessidades de ocupação 
advindas da restruturação da cadeia logística e da 
integração de estratégias ominicanal neste processo. 

Alguns setores retalhistas viram o seu volume de 
faturação aumentar exponencialmente, conferindo 
um grau de resiliência superior a um segmento 
imobiliário que tem sido marcado nos últimos anos, 
pela falta de dinamismo. O aumento do consumo 
de produtos alimentares e produtos de consumo 
considerados não-essenciais (livros, equipamentos de 
informática e material desportivo), veio provocar uma 
subida no volume de comércio online e obrigar a uma 
restruturação dos processos operacionais de muitos 
operadores logísticos.

Ainda que Portugal apresente à data de hoje, uma 
taxa de penetração de e-commerce mais baixa 
comparativamente a outros mercados europeus, a 
pandemia veio funcionar como gatilho acelerador do 
crescimento do canal e-commerce no nosso mercado. 

As localizações mais próximas dos centros urbanos 
irão permitir cumprir com maior eficiência a etapa 
last-mile, fundamental neste cenário de pandemia em 
que os tempos de entrega e o serviço de apoio ao 
cliente são um elemento diferenciado.

Tal como tínhamos avançado no inicio de 2020 e 
antes da pandemia atingir também Portugal, iremos 
assistir a um crescimento do interesse por ativos 
prime, que permitam a instalação de unidades 
produtivas, que possam proporcionar uma maior 
proximidade aos mercados a que o seu consumo 
se destina. Também o processo de introdução de 
novas tecnologias e robotização irá agora agir como 
um fator disruptivo exercendo maior pressão nos 
promotores logísticos.

É imperativo que a capacidade de resposta aumente,  
com a oferta de instalações de qualidade que estejam 
100% preparadas para acomodar novos processos 
automotivos e que, ao mesmo tempo, tenham 
dimensão suficiente para permitirem o retorno do 
investimento realizado na introdução de novas 
tecnologias. 

Por outro lado, é expectável que as primeiras 
evidências da tendência de nearshoring surjam, uma 
vez que o cenário da pandemia trouxe um impulso 
adicional ao movimento de reaproximação das 
unidades produtivas ao mercados de consumo a que 
se destinam.

Assim, este movimento despelará as necessárias 
mutações a toda a cadeia de abastecimento, gerando 
o expectável impacto positivo na procura por ativos 
industriais e logísticos.

Independentemente da resiliência demonstrada 
por este setor,  os níveis de procura não sofreram 
alterações significativas, com alguns operadores a 
adoptarem também a estratégia de esperar para 
ver, sendo expectável um ligeiro abrandamento do 
volume de absorção comparativamente ao ano 2019. 

Do lado da oferta, vamos assistir a um aumento 
de diversificação de produto e disponibilização de 
instalações com qualidade mais direcionadas para 
operadores 3 PL´s e end-users (e-commerce), ao 
mesmo tempo que se verifica uma maior aposta em 
soluções last-mile.

Até à data, nestes primeiros seis meses do ano, os 
valores de renda prime permaneceram inalterados, 
ainda que o mercado registe alguma flexibilidade na 
fase negocial por parte dos proprietários.

Até ao final do ano, os valores de prime yields 
poderão sofrer uma ligeira compressão, resultado de 
um aumento da procura por produtos em localizações 
estratégicas para a etapa last-mile, que permitam uma 
optimização dos custos e dos tempos de entrega. 

Residencial: 
Novas formas 
de vida

O periodo Covid-19 
irá marcar o mercado 
residencial e a forma 
como tradicionalmente o 
vemos. 

Em Portugal, os efeitos da 
Covid-19 poderão gerar 
novos hábitos de compra, 
novas necessidades de 
vivência dos espaços 
habitacionais e estilos 
de vida que vêm romper 
com uma visão mais 
tradicional do mercado 
residencial. A geração 
millennials e as futuras 
gerações que irão entrar 
no mercado de trabalho 
nos próximos anos 
defendem igualmente 
valores diferentes das 
gerações anteriores, 
que se irá reflectir no 
surgimento de novos 
modelos habitacionais. 
Gerações que valorizam 
firmemente o fator 
mobilidade, obrigando 
mais do que nunca o setor 
residencial a reinventar-
se e a acompanhar esta 
tendência.O aumento 
de lares monoparentais, 
o aumento dos preços 
de venda e o grau de 
incerteza em relação 
ao futuro tem também 
conduzido a uma maior 
procura pelo mercado 
de arrendamento que 
não encontra paralelo no 
mercado de oferta.

Por força do 
encerramento de uma 
elevada percentagem 
de alojamentos locais, 
o mercado de oferta 
habitacional poderá 
assistir nos próximos 
meses a uma aumento 
da oferta disponível, em 
especial nos centros 
urbanos. 

No mercado de venda, 
os preços começam a 
observar uma trajectória 
de desaceleração. Dados 
de maio relativos ao 
Índice do Volume de 
Vendas de Habitação, 
verificaram uma descida 
de 14% comparativamente 
ao período homólogo. 
Apesar da redução de 
atividade gerada pelas 
restrições de visitas 
presenciais aos imóveis, 
não está prevista uma 
queda expressiva e 
continuada nos valores de 
mercado praticados, com 
base na resiliência deste 
segmento que deverá 
recuperar totalmente 
após o fim da crise 
pandémica.
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Savills Webinar: Resultados Live Poll
A Savills Portugal realizou no passado dia 11 de 
Maio de 2020 um webinar dedicado ao mercado de 
investimento, que contou com uma assistência de 180 
pessoas. Ao longo deste webinar, foram colocadas 12 
questões à audiência, cujos os resultados reportamos 
no presente relatório. 

40% da audiência acredita que o mercado de 
investimento imobiliário irá demorar mais de 12 meses 
a retomar a sua atividade transacional e 32% acredita 
que a retoma irá ter lugar no prazo de 6 a 12 meses. 

Para 41% dos participantes, o principal obstáculo 
apontado para a concretização de transações é a 
recuperação económica de Portugal e para 28% será 
a existência de um mismatch entre as intenções de 
compra e venda.

O possível ajustamento dos preços tem sido 
altamente dificultado pelo abrandamento acentuado 
da concretização de transações. Para 44% dos 
participantes, o mercado poderá registar um 
ajustamento dos preços num prazo entre seis a doze 
meses e cerca de 26% acredita que este ajustamento 
irá ocorrer num prazo mais curto, entre três a seis 
meses. 

Os hotéis são unanimemente, com 83% das respostas,  
o segmento imobiliário que irá demorar mais tempo a 
retomar o ritmo de atividade, seguido do segmento de 
retalho (53% das respostas). 

Quando questionados sobre os segmentos que 
se apresentam nesta fase como as melhores 
oportunidades de investimento, o segmento industrial 
& logística com 72% das respostas, é apontado como 
o setor mais resiliente, por força do aumento das 
operações logísticas de bens alimentares e outros 
produtos não essenciais que têm sido transacionados 
através do canal de comércio electrónico. 

A elevada exposição de Portugal ao investimento 
cross-border e qual será o seu impacto na recuperação 
do mercado transacional gerou uma divisão de 
opiniões, com 39% dos participantes a acreditarem 
num impacto positivo e 39% a defenderem que essa 
exposição terá um impacto negativo. 

Com perto de 90% do mercado transacional nacional 
a ser atribuído a transações cross-border, Portugal 
revela um grau dependência do ritmo e solidez de 
recuperação de outras economias europeias.

Fonte: Savills Research
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40%

acreditam que 
o mercado de 

investimento irá 
demorar mais de 

12 meses a retomar 
a sua atividade 

transacional

44%

acreditam que 
o mercado irá 
demorar entre 

6 meses a 1 ano 
até registar um 

ajustamento nos 
preços de transação

83%

acreditam que o 
segmento de hotéis 

será o setor que 
irá demorar mais 

tempo a retomar o 
ritmo de atividade

72%

acreditam que 
o segmento 
industrial & 

logístico apresenta 
as melhores 

oportunidades de 
investimento

44%

acreditam numa 
subida generalizada 

das yields

44%

Pretendem concluir 
os processos de 
aquisição que 

estavam em curso

40%

Adoptaram uma 
estratégia de ação 

“wait and see”
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