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E C O N O M I A
No balanço dos primeiros seis meses de 2020, é 
inquestionável que a economia portuguesa foi muito afetada 
pelos efeitos gerados pela pandemia Covid-19.

Depois de um crescimento de 2,2% em 2019 e de acordo com 
as últimas estimativas da Comissão Europeia, está prevista 
para a economia nacional uma contração do PIB na ordem 
dos 9,8%, seguida de uma recuperação para 6% já no ano 
2021. 

I N V E S T I M E N T O  -  E U R O P A
No total do 1º semestre de 2020, o mercado europeu de 
investimento comercial contabilizou 118.5 mil milhões de euros, 
registando uma quebra ligeira de 1,3% relativa ao mesmo 
período de 2019.

Com um volume total de investimento de 39,3 mil milhões de 
euros, o setor de escritórios continua a ser o segmento de 
investimento preferencial. Apesar das crescentes 
preocupações em torno do setor trazidas pela Covid-19, os 
escritórios continuarão a ser o local de trabalho de eleição. 

I N V E S T I M E N T O  -  P O R T U G A L
No mercado português de investimento, o 1º semestre de 
2020 somou um total aproximado de 1,7 mil milhões de euros, 
sendo que 94% desse montante foi respeitante a transações 
fechadas ao longo do 1º trimestre de 2020. Nos primeiros três 
meses do ano, os segmentos de retalho, escritórios e hotéis 
verificaram as transações com maior volume de investimento. 

Com a entrada no 2º trimestre, a retração no volume de 
investimento tornou-se mais evidente. Comparativamente ao 
1º trimestre de 2020, o mercado registou uma quebra muito 
acentuada de 87% e face ao período homólogo de 2019 a 
descida cifrou-se nos 16%.

E S C R I T Ó R I O S
No 1º semestre de 2020, o mercado de escritórios de Lisboa 
verificou um volume total de absorção de aproximadamente 
84.500 m2, refletindo uma descida de 24% comparativamente 
com o período homólogo do ano 2019. 

Se no início de 2020, as perspectivas de voltarmos a registar 
um fecho de ano em nota muito positiva, assente numa 
procura dinâmica e prova de uma saúde financeira sólida 
do tecido empresarial, a partir do 2º semestre os valores de 
ocupação deixam antever um balanço final de ano com uma 
queda prevista na ordem dos 25%.

R E TA L H O 
No balanço dos primeiros seis meses do ano 2020, é seguro 
afirmar que um dos setores mais afetados pelo impacto da 
pandemia Covid-19, foi o setor do retalho.

No dia 1 de junho, os centros comerciais reabriram em Portugal, 
com exceção da Área Metropolitana de Lisboa onde só 
reabriram no dia 15 de junho. 
Na primeira semana de abertura (excluindo Lisboa), as lojas 
registaram quedas de vendas entre 25% e 70%. Apesar dos 
esforços dos lojistas em manter as portas abertas através da 
promoção de várias ações de marketing , os níveis de vendas 
sofreram reduções em comparação com o período pré-covid.

I N D U S T R I A L  &  L O G Í S T I C A
No 1º semestre de 2020, este segmento imobiliário contabilizou 
um volume de absorção total de 139.519 m2, dos quais 81% 
correspondem a renoções de contratos e 16% a novos contratos.

O resultado alcançado denota uma subida muito expressiva 
superior a 90% face ao período homólogo de 2019 e de mais 
37% relativamente ao mesmo período do ano 2018. Com o 
setor industrial & logístico a registar um desempenho positivo 
crescente de ano para ano e tendo em especial consideração 
que o contexto atual está a exercer um impulso positivo ao nível 
da procura, a oferta atual permanece ainda muto escassa e 
pouco competitiva.

R E S I D E N C I A L  &  D E V E L O P M E N T
A nível nacional (Portugal continental) as vendas sofreram uma 
quebra de 24%, com os preços baixaram em média 8% 

O mercado nacional registou uma contração generalizada, com 
cerca de 25% dos fogos no mercado a terem asking values 
revistos em baixa, mas o tempo de absorção e a disponibilidade 
continuam historicamente baixos.

T U R I S M O
No conjunto do 1º semestre de 2020, a procura externa 
representou apenas 47,2% dos hóspedes a nível nacional, face 
aos 60,3% do mesmo período de 2019.

Com as restrições às viagens internacionais impostas um pouco 
por todo o mundo, e com o receio que as aberturas que vão 
existindo possam ser rapidamente revertidas, impossibilitando o 
regresso aos países de origem, o turismo nacional tem-se reve-
lado bastante procurado pelo mercado interno.
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Taxa de 
desemprego subiu 
para os 7% no final 
de junho

O valor registado 
traduz um aumento 
de 1,1 p.p 
comparativamente 
ao mês de maio e 
mais 0,8 p.p face ao 
período homólogo 
do ano de 2019.

A retoma económica 
deverá acontecer em 
ritmos diferentes 
dependendo do setor 
de atividade, com o 
turismo a viver as 
maiores dificuldades.

Medidas de apoio 
às empresas e 
famílias mantém-
se até ao final de 
2020

As moratórias de 
crédito à habitação e 
créditos às empresas 
foram alargadas 
até março de 2021, 
passando a incluir 
também despesas de 
saúde. 

Entre os meses de 
agosto e dezembro 
de 2020, as empresas 
que registem quebras 
de faturação maior 
ou igual a 75% em 
termos homólogos, 
vão poder beneficiar 
de apoio financeiro 
adicional, não 
podendo em 
contrapartida efetuar 
despedimentos no 
período em que 
decorre o apoio 
e nos dois meses 
subsequentes. 

O contexto adverso gerado pela 
pandemia Covid-19 em todo o mundo irá 
marcar o ano 2020 e ficará na história 
como uma crise sem precedentes.

No balanço dos primeiros seis meses de 2020, é 
inquestionável que a economia portuguesa foi 
muito afetada pelos efeitos gerados pela pandemia 
Covid-19.

No dia 18 de março, foi decretado o Estado 
de Emergência em Portugal motivado pela 
rapidez de propagação do vírus, que obrigou 
ao encerramento de atividades comerciais não 
essenciais e à restrição da livre circulação de 
pessoas.

No 1º trimestre de 2020, o PIB sofreu uma 
contração homóloga de 2,4%, após ter sido 
registado um aumento de 2,2% no 4º trimestre 
de 2019. A contração do PIB resultou do impacto 
da pandemia no final do mês de março, com uma 
diminuição mais acentuada das componentes de 
Exportações de Bens e Serviços, consequência da 
descida acentuada da atividade turística.

A procura interna também observou uma 
diminuição de 1,1 p.p, justificada pela descida 
do consumo privado e do investimento. No 2º 
trimestre de 2020, o PIB verificou uma queda 
histórica de 16,5%, comparativamente ao período 
homólogo e uma contração de 14,1% face aos 
primeiros três meses do ano. 

Também no 2º trimestre, os resultados observados 
foram justificados maioritariamente pelo 
contributo negativo da procura externa traduzida 
na diminuição significativa das Exportações 
de Bens e Serviços no setor do Turismo e pela 
contração do consumo privado e do investimento.

Entrada no 2º semestre de 2020 
marcada por uma retoma lenta nos 
próximos meses

Em junho, as vendas a retalho continuaram 12% 
abaixo dos valores verificados nos primeiros meses 
do ano 2020. Em termos homólogos essa descida 
cifrou-se nos 6,6%.

Os indicadores de sentimento na indústria, 
serviços, construção e comércio observados no 
mês de junho confirmam que a recuperação da 
economia nacional será feita a um ritmo muito 
gradual ao longo dos próximos meses.  

A confiança dos consumidores detiorou-se no mês 
de julho, deixando antever uma necessidade de 
poupança e de contenção de gastos maior, face a 
um futuro que permanece incerto. 

Depois de um crescimento de 2,2% em 2019 e de 
acordo com as últimas estimativas da Comissão 
Europeia, está prevista para a economia nacional 
uma contração do PIB na ordem dos 9,8%, seguida 
de uma recuperação para 6% já no ano 2021. 

O início da recuperação, apontado para o 3º 
trimestre de 2020 ainda não terá um impacto 
significativo que permita compensar os efeitos 
adversos da Covid-19, em especial dos meses entre 
abril e junho.

As taxas de juro da zona Euro irão 
permanecer em niveis históricos e 
inalterados. 

Previsões PIB 2019 2020 2021

Reino Unido 1,5% -9,7% 6,0%

França 1,5% -10,6% 7,6%

EU Area 1,3% -8,7% 6,1%

Alemanha 0,6% -6,3% 5,3%

Portugal 2,2% -9,8% 6,0%

Espanha 2,0% -10,9% 7,1%

Itália 0,3% -11,2% 6,1%
Fonte:  Comissão Europeia 

P IB PORTUGAL

-9,8%

INFL AÇÃO

0,0%

TA X A DE DESEMPREGO

9,7%

QUEBR A NO TURISMO

12,4 mil milhões de euros

IMPORTAÇÕES

-10,3%

EXPORTAÇÕES

-14,1%

P R E V I S Õ E S  2 0 2 0

Fonte:  Comissão Europeia | UNCTAD

Balanço do 1º semestre de 2020 - Impacto da Covid-19 no setor imobiliário



I N V E S T I M E N T O



No 1º semestre de 2020, 
o mercado europeu 
somou um volume 

total de investimento 
imobiliário de 118.5 mil 

milhões de euros.

O investimento cross-
border exerceu um peso 

de 44%.

O segmento 
multifamily contabilizou 

um volume de 
investimento total 
de 20.2 mil milhões 
de euros, registando 
uma subida de 32% 

comparativamente ao 
período homólogo de 

2019.

O segmento de 
escritórios totalizou um 
volume de investimento 

de 39,3 mil milhões 
de euros, uma quebra 
de 15% em relação ao 

mesmo período de 2019.

O investimento no 
segmento de retalho 

totalizou 18,3 mil milhões 
de euros, o que traduz 

uma subida de 1% 
comparativamente ao 

mesmo período de 2019.

O setor logístico 
somou um volume de 
investimento total de 

13,3 mil milhões de euros, 
reflectindo uma 

descida anual de 8%.

Fonte:  Savills Research | European Investment Report

MERCADO DE INVESTIMENTO EUROPEU

No total do 1º semestre de 2020, o mercado europeu 
de investimento comercial contabilizou 118,5 mil 
milhões de euros, registando uma quebra ligeira de 
1,3% relativa ao mesmo período de 2019.

A Alemanha provou ser o mercado mais resiliente 
com um aumento de 31,5%, mas não foi o único 
mercado a registar uma subida significativa no seu 
volume de investimento. 
A acompanhar a Alemanha estiveram os mercados  
do Luxemburgo (173,1%), Portugal (58,7%), República 
Checa (11,2%), Polónia (4,6%) e a Roménia (3,2%).

Os países considerados core e detentores de elevada 
liquidez permanecem o target de destino mais 
atrativo. Nos últimos meses, tem-se igualmente 
verificado um aumento de atividade por parte de 
fundos de gestão de investimento e joint-ventures  
que agilizam e possibilitam o investimento 
estrangeiro fora dos seus paises de origem.

Ainda que para o 3ª trimestre de 2020 seja 
expectável que o ritmo de transações de 
investimento permaneça em níveis baixos, os últimos 
meses do ano 2020 deverão ficar marcados por uma 
viragem de trajetória. No final de 2020, o mercado de 
investimento europeu deverá contabilizar um volume 
de investimento total entre os 220 mil milhões de 
euros e os 260 mil milhões de euros, assumindo que a 
crise de saúde não sofra um agravamento e que o 
risco de uma segunda vaga será controlado.

No 1º semestre de 2020, o investimento no segmento 
multifamily totalizou 20,2 mil milhões de euros,  32% 
acima do 1º semestre de 2019. O segmento 
multifamily é percepcionado como um ativo de 
rendimento seguro, que oferece diversificação de 
risco, visto estar assente em  fatores estruturais, 
sendo expectável que a alocação de investimento 
neste segmento se mantenha estável nos próximos 12 
meses. 

Com um volme total de investimento de 39,3 mil 
milhões de euros, o setor de escritórios continua a ser 
o segmento preferencial de investimento. Apesar das 
crescentes preocupações em torno do setor trazidas 
pela Covid-19, os escritórios continuarão a ser o local 
de trabalho de eleição.

O investimento em logística totalizou 13,3 mil milhões 
de euros na Europa. Durante o período de lockdown, 
as atividades de distribuição assumiram uma 
importância acrescida e fundamental para assegurar 
as necessidades básicas de toda a população. No 
entanto, embora o interesse dos investidores por este 
segmento esteja a aumentar, a escassez de stock de 
qualidade ainda restringe a atividade de investimento 
neste setor.

O volume de investimento de retalho europeu atingiu 
os 18,3 mil milhões de euros, 1% acima do 1º semestre 
do ano 2019. O investimento neste segmento foi 
impulsionado pelo fecho de grandes transações de 
portfólios, com o segmento de distribuição alimentar  
a atrair a maior parte da atenção dos investidores. No 
curto prazo, a necessidade imperativa dos retalhistas 
de implementarem ou repensarem a sua estratégia 
ominichannel irá conduzir a reposicionamentos de 
portfólios e a operações de sale-leaseback. 

PRIME YIELDS

No 2º trimestre de 2020, as prime yields de 
escritórios mantiveram-se praticamente estáveis 
numa base trimestral, situando-se numa média 
europeia nos 3,73% e 15 p.p abaixo dos valores 
registados no 1º trimestre de 2020. Até ao final de 
2020, prevemos que as prime yields de escritórios 
possam sofrer ligeiros aumentos na maioria dos 
mercados europeus, acompanhando as projeções e 
revisões a longo prazo dos valores de renda 
praticados.

Devido ao interesse crescente pelos investidores e à 
falta de oferta de qualidade, as prime yields para o 
segmento logístico deverão manter-se estáveis até 
ao final de 2020. 

Os projectos multifamily também mantiveram a sua 
posição  estável numa base trimestral e valor médio 
europeu de 3,35%. Apesar do apetite dos 
investidores por este segmento, prevemos que as 
prime yields se mantenham inalteradas até ao final do 
ano 2020 devido à desaceleração do crescimento do 
mercado de arrendamento, expectável na maioria 
dos mercados europeus. 

PRIME Y IELDS - ESCRITÓRIOS CBD
2º TRIMESTRE 2020
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No 2º trimestre de 2020, o 

mercado de investimento 

registou uma quebra muito 

acentuada no volume de 

transações. O segmento de 

escritórios permaneceu na 

liderança das preferências 

dos investidores e continua 

a ser percepcionado como o 

setor de maior resiliência, a 

par do setor residencial.

Já o segmento de retalho 

enfrenta agora as maiores 

dificuldades, perante um 

quadro de medidas gerador 

de fortes incertezas para os 

investidores.

TOP DEALS

50% SONAE  
SIERRA FUND

Vendedor
Sonae Sierra | APG

Comprador
Allianz | Ello

Valor (estimado)

750 M€

PORTFOLIO 
HOTÉIS REAL

Vendedor
Grupo Bernarndino 

Gomes

Comprador
Stakecorp | Palminvest

Valor
300 M€

PORTFOLIO  
PREOF

Vendedor
Finsolutia

Comprador
Cerberus

Valor
170 M€

MERCADO PORTUGUÊS  
DE INVESTIMENTO

No mercado português de investimento, o 1º 
semestre de 2020 somou um total aproximado 
de 1.7 mil milhões de euros, sendo que 94% desse 
montante foi respeitante a transações fechadas ao 
longo do 1º trimestre de 2020. Nos primeiros três 
meses do ano, os segmentos de retalho, escritórios e 
hotéis verificaram as transações de maior volume de 
investimento. 

Com a entrada no 2º trimestre, a retração no 
volume de investimento começou a evidenciar-
se, com o mercado a registar uma quebra de 87% 
comparativamente ao 1º trimestre de 2020. Já os 
resultados comparativos semestrais, demonstram 
um aumento significativo, face ao 1º semestre de 
2019, de 58,7%.
Nos meses de abril, maio e junho as transações de 
mercado fechadas foram 100% direcionadas para o 
mercado de escritórios.

No total do 1º semestre de 2020 foram fechadas 25 
transações, cinco delas disseram respeito à venda 
de portfólios de escritórios, retalho e hotéis num 
total de mais 1.200 mil milhões de euros, tendo um 
peso de 81% no volume total de investimento do 
semestre.

Comparativamente ao período homólogo, o número 
de negócios fechados observou uma descida 
de 19%, sendo que as transações de portfólios 
mantiveram-se em número idêntico ao verificado no 
mesmo período do ano 2019. 

76% do total de operações fechadas tiveram 
origem em capital estrangeiro, com os investidores 
americanos a liderarem a tabela de nacionalidades 
estrangeiras com maior volume de capital investido.

Fonte:  Savills Research

VOLUME TOTAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO COMERCIAL
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As novas mudanças 

comportamentais estão a 

obrigar a um repensar do 

posicionamento de todas 

as categorias de ativos 

e a forma como estas se 

relacionam com os seus 

utilizadores.

O setor do turismo tem 

sido um dos mais afetados 

pela pandemia. Segundo 

dados da IATA, entre os 

meses de janeiro e julho 

terão sido cancelados 

cerca de 7,5 milhões de 

voos, traduzidos num 

decréscimo da procura 

global de cerca 50%. 

Neste momento, é ainda 

muito prematuro e difícil 

conseguir prever o 

impacto real  a longo prazo 

no setor do turismo.

No setor de escritórios, 

um dos mais segmentos 

mais resilientes, existe 

ainda a imprevisibilidade 

da percentagem de 

colaboradores que 

poderão permanecer em 

regime de teletrabalho, 

não só como estratégia 

de contenção de 

propagação do vírus mas 

também como estratégia 

de redução de custos. 

Embora os benefícios 

da presença física no 

espaço de escritório 

sejam amplamente 

enumerados e obtenham 

forte concordância, 

o teletrabalho irá 

reestruturar não só a 

forma como as empresas 

trabalham, mas também 

os edifícios e os modelos 

contratuais atuais. 

Escritórios em localizações 

mais secundárias, ativos de 

retalho e hotéis poderão 

ser os segmentos mais 

afetados no decorrer 

desta pandemia, por 

oposição a unidades de 

distribuição alimentar, 

lojas de conveniência e 

mercado residencial, cujos 

fundamentais de mercado 

permanecem fortes. 

França, Alemanha e Reino Unido mantiveram 
igualmente  a sua presença no mercado nacional. 
Fora do território europeu, Israel e África do Sul 
apostaram nos segmentos de retalho com duas 
operações, em centros comerciais em localizações 
secundárias. Exemplo disso, foi a aquisição do 
Centro Comercial Nova Arcada em Braga, com um 
ABL de 68.532 m2 por um montante total de 45 
milhões de euros adquirido pela MDSR Investments.

Os fundos de gestão de ativos de investimento 
foram os principais players, contribuindo para 
40% das operações fechadas, num montante total 
aproximado de 350 milhões de euros. 

Já as companhias de seguros reuniram os maiores 
tickets de investimento somando cerca de 800 
milhões de euros em apenas três transações. A 
transação de maior peso disse respeito à venda 
de 50% do Fundo Sonae Sierra que integrou os 
centros comerciais Colombo, Vasco da Gama, 
Cascais Shopping e Norteshopping num montante 
estimado de 750 milhões de euros, adquiridos 
pela seguradora alemã Allianz e pela seguradora 
finlandesa Ellos.  As transações de private equity 
representaram 32% do número total de operações 
contabilizadas com um peso do investimento 
doméstico na ordem dos 50%. 

O QUE ESPER AR PAR A A 2ª METADE  
DO ANO?

O 2º semestre de 2020 deverá decorrer ainda a 
uma velocidade lenta e de recuperação gradual. 
De acordo com dados do RCA e  para o contexto 
europeu, o volume de negócios colocados em 
espera atingiu o seu máximo desde o ano 2013. 

O desencontro de expetativas entre buyers e 
sellers poderá acentuar-se na 2ª metado do ano, 
provocando um período abaixo da média nos 
montantes de investimento.

Contudo, é muito importante ter em consideração 
alguns fatores de força que poderão favorecer uma 
retoma mais célere do mercado. A manutenção das 
taxas de juro em níveis historicamente baixos e a 
elevada disponibilidade de capital irão continuar 
a favorecer o investimento em ativos imobiliários, 
em detrimento de outros produtos financeiros de 
rendimento.  O impacto da Covid-19 nos ativos 
imobiliários será o  resultado direto de mudanças e 
perfis comportamentais advindos da necessidade 
de distanciamento social, como sejam uma menor 
disponibilidade para viajar, maior abertura ao 
teletrabalho e preferências por compras online. 

Fonte:  Savills Research
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MERCADO  
EUROPEU DE  
ESCRITÓRIOS

No mês de julho, a taxa 

de desemprego da zona 

euro subiu para os 7,8%. 

À medida que os 

governos europeus vão 

aliviando os pacotes 

de apoio financeiro à 

manutenção dos postos 

de trabalho, a taxa de 

desemprego deverá 

começar a sentir uma 

maior pressão. 

De acordo com as últimas 

estimativas da Capital 

Economics, em 2021, 

a taxa de desemprego 

deverá atingir o pico dos 

10%.

No 1º semestre de 2020, a 

ocupação de escritórios 

na Europa atingiu os 4,1 

milhões de m2, o que 

representa uma queda de 

32% comparativamente 

ao periodo homólogo de 

2019.

La Defense (+191 % yoy) 

e Amsterdão (+19% 

yoy) foram os únicos 

mercados a registarem 

aumentos, por oposição 

a Paris CBD (-40% yoy), 

Berlim (-21% yoy), Madrid 

(-52% yoy) e Varsóvia 

(-17% yoy) que sofreram 

quedas significativas. 

As taxas de 

d i s p o n i b i l i d a d e 

aumentaram em média 

30 pontos base para 

5,8% no decorrer do 2º 

trimestre de 2020, mas 

ainda assim permanecem 

em níveis historicamente 

baixos, com Berlim 

(1,2%), Paris CBD (2,0%) e 

Munique a apresentarem 

as menores taxas de 

disponibilidade.

Em 2020, o mercado de escritórios de 
Lisboa deverá registar uma quebra de 
25% no volume de ocupação.

No 1º semestre de 2020, o mercado de escritórios 
de Lisboa verificou um volume total de absorção 
de aproximadamente 84.500 m2, refletindo uma 
descida de 24% comparativamente ao período 
homólogo de 2019.Na média dos primeiros 
semestres dos últimos 5 anos, verificou-se um 
aumento 4,4% no volume de absorção contabilizado 
para o 1º semestre de 2020.

Se no início de 2020 as perspectivas de voltarmos 
a registar um fecho de ano em nota muito positiva 
eram uma certeza, assente numa procura dinâmica 
e prova de uma saúde financeira sólida do tecido 
empresarial, a partir do 2º semestre os valores de 
ocupação deixam antever um balanço final de ano 
com uma queda prevista na ordem dos 25%.

O elevado grau de incerteza ainda dominante no 
panorama atual, a par de uma recuperação lenta 
e gradual da economia e da retoma do ganho de 
confiança por parte de empresários e consumidores 
irão marcar os próximos meses.

Este ajustamento de expetativas é totalmente 
esperado e é o espelho de uma atitude muito 
mais cautelosa por parte das empresas nas suas 
estratégias de investimento.

Entre janeiro e março de 2020, o mercado de 
escritórios de Lisboa  observou um volume de 
ocupação total de 43.934 m2, verificando uma 
subida de 5% face ao mesmo período do ano 
anterior. Ao longo deste 1º trimestre foram fechadas 
operações cujos os processos de tomada de decisão 
já estavam a decorrer desde o ano 2019. Randstad, 
Infosistema, IdeaHub, Majorel e BNP Paribas são 
algumas das empresas que fecharam operações 
acima dos 3.000 m2 e que contribuíram para o bom 
resultado.

EVOLUÇÃO DO VOLUME DE ABSORÇÃO SEMESTRAL

VOLU M E DE ABSORÇÃO (M 2)

Fonte:  Savills Research | LPI

*

*forecast
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KEY MARKET 
DATA

Total Stock

4.2 milhões m2

Área total disponível

269.504 m2

Volume de  
absorção total

84.433 m2

Taxa de 
disponibilidade

6,31%

Renda Prime   
(€/m2/mês)

25€

Oferta nova 
concluída 

19.181 m2

Pipeline 
2020 - 2022

176.700 m2

Já no mês de abril e com o Estado de 
Emergência declarado as operações 
verificadas voltaram a dizer respeito a 
processos negociais de longa duração, 
com a seguradora Cofidis e o Banco BPI 
a serem exemplos disso e a ocuparem as 
maiores áreas. A Cofidis adquiriu para 
ocupação própria as torres Natura Towers 
na zona 7 num total de 10.406 m² e o Banco 
BPI irá ocupar a totalidade dos espaços 
de escritórios do emblemático Edifício 
Monumental na Zona Prime CBD com 16.441 
m2, alvo de um processo de reabilitação 
profundo.

Com os processos negociais que transitaram 
de 2019 fechados até ao mês ao abril, os 
meses de maio e junho fizeram sentir o 
impacto da pandemia, tendo totalizado um 
volume de ocupação de 10.743 m2, valor 
81% e 58% abaixo dos registados no mesmo 
período nos anos 2019 e 2018.

Zona Prime CBD lidera a tabela das 
zonas com melhor performance ao 
longo do 1º semestre. Nos primeiros 
seis meses de 2020 registou um 
volume total de ocupação de 21.757 
m2, seguida da zona CBD com 
15.381 m2.

À exceção da zona 7 e da  zona CBD que 
observaram variações positivas de 211% e 4% 
no seu volume de ocupação 
comparativamente ao período homólogo de 
2019, todas as zonas de mercado registaram 
descidas de atividade com a Zona Nova de 
Escritórios e a Zona do Parque das Nações a 
contabilizarem as quedas mais significativas 
com 75% e 50% respectivamente. 

No total do 1º semestre de 2020 foram 
contabilizadas 56 operações, o que se traduz 
numa descida de 42% relativamente ao 
período homólogo de 2019. 

À exceção da zona 7, todas as zonas de mercado observaram 
quebras entre 20% e 50%  no número de negócios concluídos.

No final do 1º semestre de 2020, a taxa de disponibilidade 
situou-se nos 6,31% refletindo um aumento de 1,08 p.p face ao 
mesmo período do ano 2019 e uma subida de 0,78 p.p 
comparativamente ao 1º trimestre de 2020. Este aumento da 
taxa de disponibilidade, é explicado por  um aumento total de 
14 % na oferta de áreas disponíveis em todo o mercado de 
escritórios de Lisboa, excepto para a zona do Parque das 
Nações.

Entre janeiro e março de 2020, foram concluídos cinco novos 
projetos. O Edifício Castilho 213 na zona Prime CBD com 1.869 
m2, o Edifício Defensores de Chaves na zona CBD com 4.576 
m2 e totalmente ocupado pela IDEA Spaces, o Edifício 
Castilho 50 na zona Prime CBD com 6.211 m2 e os Edifícios 
Quinta da Alagoa E2 e E3 na zona do Corredor Oeste com 
uma área total de 6.525 m2, totalizando 19.181 m2 de oferta 
nova concluída.

MAPA DO M ERC ADO DE E SCRITÓRIOS DE L IS BOA

VOLUME DE ABSORÇÃO VS TAXA DE DISPONIBILIDADE

Fonte:  Savills Research | LPI
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ESPAÇOS FLEXÍVEIS

Alternativa flexível e 

económica.

De acordo com o último 

estudo de opinião da 

Workthere, a procura por 

espaços de escritórios 

flexíveis na europa 

aumentou 16% em abril e 

28% em maio.

MODELO HUB  
AND SPOKE

Poderá vir a ser adoptado 

pelas grandes capitais 

europeias, como Londres 

e Paris, onde o transporte 

interurbano é mais 

prolongado. A 

ideia é que as empresas 

usem a sua sede como 

centro de negócios e 

tenham aos dispor dos seus 

colaboradores e clientes, 

hubs regionais que facilitem 

a ligação e comunicação 

entre as partes.

Contudo, este modelo 

poderá representar um custo 

adicional para ocupantes 

com um plano de custos 

mais reduzido.

Diversas multinacionais 

tecnológicas 

percepcionaram a Covid-19 

como uma oportunidade de 

recrutar cola-

boradores digitalmente, em 

locais onde anteriormente 

teriam de abrir um escritório. 

Embora o fator produti-

vidade tenha demonstrado 

resiliência, as observações 

iniciais das empresas em 

torno do “fim do escritório” 

dimínuiram.

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. 

Até ao final de 2020, está prevista a conclusão de 
um total  de 19.600 m2 correspondes ao projeto 
Hub Criativo do Beato na zona 7 que irá receber o 
hub de inovação digital da multinacional 
Mercedes-Benz.io, à reabilitação do Edifício 
Malhoa 11 localizado na Nova Zona de Escritórios 
com 6.300 m2 e à recuperação e transformação 
das antigas Galerias Ritz num espaço de 
escritórios com uma ABL total de 2.300 m2. 

No total do ano 2020, o mercado vai somar uma 
oferta nova de aproximadamente 39.000 m2, 
refletindo um aumento de 109% 
comparativamente à oferta concluída no ano 
2019. A entrada de  um maior leque de projetos 
em 2020, vem dar resposta a uma necessidade 
muito urgente de oferta perante uma procura que 
permanece ativa e ainda longe de se esgotar com 
a entrada dos projetos que estão previstos para 
os próximos dois anos.

Para os anos 2021 e 2022 encontra-se já 
confirmada a entrada de nove projetos novos que 
irão somar um total de 157.100 m2. A zona do 
Parque das Nações, que conta atualmente com 
uma taxa de disponibilidade residual de 1,14%, vai 
receber o projeto de maior dimensão. 

O Edifício Lumnia, integrado na 1ª fase de 
desenvolvimento  do projeto EXEO promovido 
pela Avenue, com 30.000 m2, promete ser a nova 
referência de mercado no que toca a 
modernidade, tecnologia e sustentabilidade.  No 
total, esta zona de mercado conhecida por ser a 
casa de reconhecidas empresas do setor 
tecnológico e comunicações, vai receber 62.400 
m2 de oferta nova distribuídos por três projetos: 

o já mencionado Edifício Lumnia, o Edifício da 
seguradora AGEAS com 17,400 m2 e a K Tower 

com 15,000 m2.

O setor de Serviços Financeiros 
absorveu 34.899 m2, registando  
uma subida expressiva de 
aproximadamente 42% face ao 
período idêntico de 2019.

VALORES DE MERCADO

A tendência de quebra de preços ainda não foi 
observada no mercado de escritórios de Lisboa.  
A serem verificadas alterações no curto prazo, é 
expetável que o mercado fique mais favorável aos 
inquilinos em detrimento dos proprietários.
No entanto, perante os market fundamentals que o 
mercado de escritórios apresenta é pouco 
provável que o impacto em termos de um possível 
reajustamento dos preços seja expressivo.

O pipeline previsto para os próximos dois anos fica 
ainda aquém face aos pedidos de procura que 
permanecem em espera.

No final do 1º semestre de 2020, a renda prime 
situou-se nos 25€/m2/mês, sendo expectável que 
este valor possa aumentar sensivelmente 4% até 
ao final do ano devido à falta de oferta na zona 
Prime CBD e à permanência do interesse de 
ocupantes e investidores por localizações centrais. 

Fonte:  Savills Research | LPI
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TOP DEALS

CONCENTRIX
CBD Boavista
Edifício: Pop Office Park
ABL: 5.880 m2

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

GKN AUTOMATIVE 
Outras zonas Porto
Edifício: Hipercentro
ABL: 3.540 m2

MERCADONA
Out of Town
Ediício: Mercadona
ABL: 2.500 m2

PWC
CBD Boavista
Edifício: POP Office Park
ABL: 2.434 m2

SODEXO
Out of Town
Edifício: Dom Afonso 
Henriques 1400
ABL: 1.700 m2

SYNOPSYS
Out of Town
Edifício: Tecmaia
ABL: 1.564 m2

MERCADO DE ESCRITÓRIOS  
DO PORTO

No 1º semestre de 2020, o mercado de escritórios 
do Porto registou um volume de absorção total de 
aproximadamente 28.400 m2, o que representou um 
aumento de 38% comparativamente ao mesmo 
período de 2019.
A zona Out of Town que compreende os concelhos 
de Vila Nova de Gaia, Maia e Matosinhos, foi a zona 
de mercado que observou um maior crescimento 
(+104%), somando um volume de ocupação 
semestral de 10.077 m2, resultado que colocou esta 
zona no topo da tabela.

À semelhança do observado no mercado de 
escritórios de Lisboa, o mercado do Porto registou 
um começo de ano muito forte. Nos primeiros três 
meses de 2020 foi registado um volume de absorção 
total de 19.449 m2. Com a pandemia atingir Portugal 
no final do mês de março, o ritmo de atividade do 
mercado de escritórios deu sinais de abrandamento 
significativo. Comparativamente ao 1º trimestre de 
2020, o 2º trimestre verificou uma queda expressiva 
de - 202%, com apenas 6.432 m2 ocupados, divididos 
por 8 operações.

De acordo com um estudo realizado pela Câmara do 
Porto sobre o impacto da Covid-19 nas empresas, a 
maioria das empresas observaram quebras ligeira de 
atividade e 15% registaram uma redução de ativi-
dade a menos de metade.

Os setores do Turismo e Serviços Partilhados foram 
os que observaram as quedas mais elevadas, por 
contraste com as empresas ligadas a Tecnologias 
de Informação e Comunicação, que sofreram um im-
pacto inferior. De salientar, que a pandemia apesar 
de ter abrandado o ritmo de atividade, não travou a 
dinâmica empresarial do Porto, permanecendo um 
destino empresarial e de expansão de atividade para 
muitas empresas internacionais. 

VALORES DE MERCADO

A zona da Boavista CBD estabelece o valor de renda 
prime para o mercado de escritórios do Porto. No fi-
nal do 2º trimestre de 2020, a renda prime situou-se 
nos 17€/m2/mês, registando um decréscimo de 5,5%, 
comparativamente ao valor de fecho do 1º trimestre 
de 2020 e do ano 2019.

Já a renda média encerrou no 2º trimestre de 2020 
nos 14.94€/m2/mês, observando uma subida de 
7% relativamente ao 1º trimestre de 2019 e de 12% 
comparativamente ao 4º trimestre de 2019. 

PIPELINE 

Até ao ano 2025, está prevista a conclusão de 
aproximadamente 170.000 m2 de novos espaços 
de escritórios, referentes à conclusão de dezanove 
projetos.
46% da nova oferta estará localizada na zona Out of 
Town num total de cinco projetos, entre os quais a 
expansão do Centro Empresarial da Lionesa.
44% dos projetos novos estão localizados na 
denominada Zonas de Expansão que integra a zona 
oriental do Porto.

O contexto pandémico atual não deverá impactar 
negativamente os valores de renda praticados, 
tendo em consideração uma procura que mantém 
o seu dinamismo e uma oferta que aposta cada vez 
mais na elevação da qualidade dos seus projectos, 
por forma a responder a requisitos de ocupação 
exigentes, a maioria deles com origem em empresas 
internacionais.

MAPA DO M ERC ADO DE E SCRITÓRIOS DO P ORTO

Balanço do 1º semestre de 2020 - Impacto da Covid-19 no setor imobiliário



PIPELINE 2020

LATINO COELHO
Zonas de Expansão
3.500 m2

EDIFÍCIO ZEP
Zonas de Expansão 
2.400 m2

PIPELINE 2021

PRIME PBZ
Zonas de Expansão
20.000 m2

PORTO BUSINESS 
PLAZA
Zonas de Expansão
15.500 m2

CANDAL PARK
Out of Town
12.000 m2

ICON OFFICES
Zonas de Expansão
11.644 m2

PIPELINE 2022

PACIFÍCIO
Zonas de Expansão
6.000 m2

PIPELINE 2025

CENTRO  
EMPRESARIAL  
DA LIONESA
Out of Town
50.000 m2

VOLUME DE ABSORÇÃO (M 2)

RENDAS PRIME (€ /  M 2/MÊS)
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Fonte:  Savills Research | LPI
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R E TA L H O



RETALHO

No balanço dos primeiros seis meses do ano 2020, 
é seguro afirmar que um dos setores mais afetados 
pelo impacto da pandemia Covi-19, foi o setor do 
retalho.
Com a declaração do Estado de Emergência no dia 
18 de março de 2020, todas as atividades comerciais 
foram obrigadas a encerrar, sendo permitida 
apenas a abertura ao público de supermercados, 
hipermercados, farmácias e postos de combustível.

Durante o 1º trimestre de 2020, o Índice 
Harmonizado de Preços no consumidor verificou 
uma redução abaixo de zero. A crise originada 
pela Covid-19 causou um choque entre a oferta e 
a procura com efeitos diretos ao nível dos preços. 
Não obstante, os indicadores de confiança do 
consumidor e os indicadores de clima económico 
entraram em terreno de recuperação já nos meses de 
maio e junho. 

No dia 1 de junho, os centros comerciais 
reabriram em Portugal, com exceção da 
Área Metropolitana de Lisboa onde só 
reabriram no dia 15 de junho. 
Na primeira semana de abertura 
(excluindo Lisboa), as lojas registaram 
quedas de vendas entre 25% e 70%. 

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.

O setor dos Centros Comerciais foi um dos mercados 
mais afetados pelos efeitos da pandemia. Fato 
que toma especial relevância quando este setor é 
responsável, directa e indiretamente, por cerca de 
300 mil postos de trabalho em Portugal.

Como medida protecionista, o governo português 
determinou que as rendas devidas, mesmo durante 
o período de lockdown, podem ser liquidadas em 12 
parcelas, após uma moratória de três meses.
Mais recentemente, o governo decretou a suspensão 
do componente de renda fixa, nos Centros 
Comerciais, até 31 de março de 2021.
A medida, que tem gerado forte divergência 
entre proprietários e investidores, decreta que 
os arrendatários pagarão apenas renda variável, 
calculada sobre o volume de vendas. Inclui também 
o pagamento de todas as despesas contratualmente 
acordadas, referentes a despesas comuns e taxas de 
serviço.
Para os grandes retalhistas, o peso da renda fixa 
pode significar 50% a 70% do valor total da renda, 
enquanto que para pequenos retalhistas a renda 
referente ao volume de vendas tem um peso mais 
significativo.

Alguns dos grandes operadores de retalho 
dedicados à alimentação, à venda de 
eletrodomésticos, produtos para o lar e artigos 
desportivos conseguiram manter as portas abertas 
durante o período de confinamento e manter uma 
atividade considerável através da sua forte presença 
online, tendo conseguindo equilibrar o seu volume 
de vendas.

No entanto, os restantes operadores, nomeadamente 
os dedicados aos setores da moda e da restauração, 
têm vindo a enfrentar maiores dificuldades, tendo 
solicitado descontos aos proprietários e pedidos de 
pagamento de rendas de acordo com as moratórias 
estabelecidas pelo governo.

Exemplo disso, foram todos os negócios ligados ao 
setor alimentar que não tiveram condições de se 
adaptar ao modelo de take away e home delivery 
tendo sido forçados a fechar as portas durante o 
período de confinamento.

E-COMMERCE  
VEIO PARA FICAR?
Com o comércio online em 

crescimento, denota-se 

uma maior apetência pela 

digitalização do processo 

de consumo e uma maior 

preocupação por parte dos 

consumidores na questão 

dos preços, qualidade dos 

produtos e valorização 

de marcas e produtos 

nacionais. 

De acordo com dados da 

Mckinsey sobre o impacto 

da Covid-19 no consumo 

em Portugal, entre o final 

de março e início de abril, 

metade dos consumidores 

portugueses registaram 

uma quebra nos seus 

rendimentos. A maior parte 

dos gastos foi com compras 

de merceeiria (+29%), 

utensílios domésticos (+9%) 

e entretenimento (+6%).

O mercado tem verificado 

um aumento dos retalhistas 

com presença online, que 

passaram agora integrar 

a lista de preferências dos 

consumidores. Em Portugal, 

o comércio electrónico 

mantém-se com valores 

abaixo da média europeia. 

Em 2019, o peso das 

compras online no total das 

compras efetuadas pelos 

e-shoppers era de 9,8%, o 

que compara com a média 

europeia de 13,5%.

Um estudo realizado pelo 

Group M, constatou que 

o efeito da pandemia 

provocou um aumento do 

e-commerce entre os 40% 

- 60% comparativamente 

aos valores verificados em 

2019, em categorias como 

o retalho alimentar. O valor 

de compra médio por cliente 

continua ligeiramente 

superior ao mesmo período 

de 2019, justificado pela 

redução das deslocações a 

espaços comerciais.

O distanciamento social foi 

o maior gatilho de todas as 

mudanças que vieram para 

ficar, com repercussões 

imediatas no aumento do 

e-commerce que deverá 

ser mantido e continuar a 

ganhar market-share. 
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De acordo com a Associação 

das Marcas de Retalho e 

Catering (AMRR), entre 15 e 21 

de junho, na região de Lisboa, 

as lojas de rua e Centros 

Comerciais registaram uma 

quebra de 40,1% nas vendas, 

valor que sobe para 42,5% nas 

restantes zonas do país, a uma 

média nacional de 41,3%.

Ainda será prematuro poder 

prever quais serão os efeitos 

desta crise sobre os futuros 

contratos de arrendamento.

A esta altura, será seguro 

afirmar que existe um interesse 

mútuo em assegurar a relação 

contratual entre proprietários 

e arrendatários, com maior 

flexibilidade e abertura para 

renegociação das condições 

contratuais.

No futuro, espera-se que 

os contratos possam incluir 

cláusulas de proteção mais 

rígidas contra futuras situações 

de crise, que salvaguardem 

ambas as partes.

Os Centros Comerciais 

serão os mais penalizados 

com a recente medida que 

compromete o pagamento 

de rendas fixas, causando 

instabilidade num setor que 

é reconhecidamente como 

um dos mais atrativos para os 

investidores internacionais.

Desde o início do ano, foi 

registado um investimento 

total de 810 milhões de euros 

no segmento de Centros 

Comerciais, 92% do qual 

refere-se à venda de 50% 

do Fundo Sonae Sierra. No 

entanto, as transacções 

registadas foram encerradas 

ao longo do primeiro trimestre, 

sendo processos que já 

decorriam na fase pré-Covid. 

No 2º trimestre de 2020, um 

período de incidência total do 

vírus, não foram registadas 

transações de retalho, não 

sendo possível medir com 

precisão o impacto da 

pandemia na evolução dos 

valores de capital, mas existe 

uma consciência inevitável do 

aumento do risco que esses 

ativos representam. diante da 

incerteza atual.

ABERTURA DE LOJAS DE RUA POR SEGMENTO DE ATIVIDADE

RENDAS PRIME (€ /  M 2/MÊS)

Fonte:  Savills Research | LPI
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I N D U S T R I A L  
&  L O G Í S T I C A



Se para alguns setores 

a pandemia foi um 

verdadeiro set-back com 

consequências a curto 

prazo preocupantes, 

para o setor industrial & 

logístico o contexto atual 

veio testar a capacidade 

de adaptação  e resposta 

de empresas e operadores 

logísticos à nova 

realidade.

Mais do que nunca, os 

players de mercado 

são agora obrigados 

a provar o seu nível 

de competitividade, 

reestruturar a sua gestão 

processual e apostar em 

inovações tecnológicas.

A Covid-19 trouxe 

consigo  um conjunto 

de novos desafios com 

consequências diretas 

para as cadeias de 

distribuição. 

O e-commerce foi um 

dos maiores desafios 

que o setor logístico 

teve que enfrentar e 

em tempo recorde. De 

acordo com um estudo 

divulgado pela Nielsen, 

em abril, o comércio 

electrónico verificou 

ganhos em ocasiões de 

compra de +77%, valor 

que demonstra uma 

maior receptividade 

dos consumidores 

portugueses realizarem as 

suas compras através da 

utilização de plataformas 

digitais.

O e-commerce veio 

não só impactar todo 

o processo das cadeias 

de distribuição, como 

também despertar um 

maior interesse enquanto 

segmento imobiliário para 

investimento.

O impacto crescente do 

comércio online poderá 

conduzir a uma redução 

das áreas de lojas fisícas 

e consequentemente 

levar a um aumento da 

procura por áreas maiores 

de armazenamento, mais 

próximas possível do 

centro das cidades.

INDUSTRIAL & LOGÍSTICA

De acordo com o INE, no mês de junho as 
exportações recuaram 10,1%, comparativamente 
aos valores observados nos meses anteriores de 
abril e maio. No decorrer destes meses, em plena 
pandemia, as exportações e importações registaram 
quebras muito acentuadas estimadas em 40%, 
refletindo o impacto das medidas de confinamento 
nas trocas comerciais internacionais.

No conjunto dos primeiros seis meses do ano, as 
exportações sofreram uma queda de 17,1% numa 
comparação homóloga e de 19,7% na componente 
das importações. De destacar, a performance 
positiva da categoria de produtos alimentares 
com um aumento de 4,6% nas exportações, 
durante o mês de junho. Ainda que o cenário atual 
tenha provocado uma contração na atividade na 
generalidade dos setores económicos, o segmento 
industrial & logístico tem demonstrado uma forte 
resiliência, suscintando um interesse crescente nos 
investidores.

No 1º semestre de 2020, este segmento imobiliário 
contabilizou um volume de absorção total de 139.519 
m2, dos quais 81% correspondem a renovações de 
contratos e 16% a novos contratos. O resultado 
alcançado denota uma subida muito expressiva de 
89% face ao período homólogo de 2019.

As cinco maiores transações registadas nos 
primeiros seis meses do ano representaram 80% 
do volume total de absorção, com três operações 
direcionadas para espaços com mais de 20.000 m2. 
O eixo logístico da Azambuja foi a zona de mercado 
com melhor performance, tendo recebido duas 
das maiores transações do semestre com um total 
de 71,447 m2 levadas a cabo por operadores de 
distribuição de alimentar.

Com o setor industrial & logístico a registar um 
desempenho positivo crescente de ano para ano 
e tendo em especial consideração que o contexto 
atual está a exercer um impulso positivo ao nível 
da procura, a oferta atual permanece ainda muto 
escassa e pouco competitiva.

VOLUME DE ABSORÇÃO (M 2)

Fonte:  Savills Research | LPI
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Em termos de projetos 

futuros, a Merlin Properties 

está a desenvolver o maior 

projeto logístico nacional 

com uma área total de 

225.000 m2 localizado em 

Castanheira do Ribatejo.  

A primeira fase do projecto 

já arrancou e conta com 

construção de 45.000 m2. 

Também a Aquila Capital 

está a desenvolver um 

projecto na Azambuja com 

uma área total de 115.000 

m2.

TENDÊNCIAS

Cadeias de distribuição 

colaborativas.

Utilização de Big Data 

para prever tendências de 

mercado.

Maior sustentabilidade e 

preocupação ambiental.

Aposta nas etapas de 

Middle Mile e Last- Mile.

Aceleração dos processos 

de automatação e 

robotização.

Aceleração do comércio 

electrónico.

Reaproximação das 

unidades produtivas aos 

mercados de consumo.

A procura atual enfrenta desafios sem precedentes 
e que irão para sempre alterar os processos de 
distribuição, tornando-se imperativo encontrar 
resposta em tempo útil, que assegure a manutenção 
dos níveis de competitividade do mercado nacional. 

Direcionada para instalações de grande dimensão 
(em área e pé direito), junta agora à lista de 
requisitos cada vez mais obrigatórios, a necessidade 
de eficiência energética e com capacidade para 
instalação de tecnologia. Na falta de resposta 
atempada, a aposta é feita na construção para 
ocupação própria, sendo ainda escassos os projectos 
de cariz especulativo nos principais eixos logísticos 
nacionais.

VALORES DE MERCADO

Desde o ano 2019 que todas as zonas de mercado 
têm mantido os valores de renda praticados em 
terreno estável, à exceção das zonas de Lisboa, 
Corredor Oeste e Loures-Vialonga que no decorrer 
do final do ano 2019, assisitiram a um aumento dos 

seus valores de renda prime. 
Estas zonas, por estarem mais próximas de 2/3 
de todo o consumo de bens do distrito de Lisboa 
e por não representarem custos de transportes 
(portagens) relevantes, têm sido os principais targets 
mais ativos da procura atual que pretende espaços 
que possibilitem a adaptação para a etapa logística 
de middle mile (20 a 30 minutos do destinatário) e 
ao last-mile (menos de 20 minutos), conceitos que 
se tornarão cada vez mais importantes na cadeia de 
distribuição logística.

No final do 1º semestre de 2020, a prime yield situou-
se nos 6,25%, com tendência a comprimir à medida 
que as novas plataformas vão chegando ao 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. 

RENDAS PRIME (€ /  M 2/MÊS)
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Pedidos de licenciamento 

quebram 19% entre 

janeiro e maio face ao 

período homólogo, mas 

mantém-se o crescimento 

das freguesias limítrofes 

do concelho de Lisboa;

Lisboa e Porto sofrem 

quedas de 11% e 9% dos 

preços entre o 1º e o 2º 

trimestre de 2020.

Mercado nacional  

registou uma contração 

generalizada, com cerca 

de 25% dos fogos no 

mercado a terem asking 
values revistos em baixa, 

mas o tempo de absorção 

e a disponibilidade 

continuam historicamente 

baixos.

RESIDENCIAL

O ano de 2020 prometia marcar novos recordes 
nacionais no segmento residencial, tanto no número 
de vendas como nos preços praticados. Prova disso 
foi a tendência crescente de ambos os indicadores a 
nível nacional no 1º trimestre, com particular ênfase 
no concelho de Lisboa, onde foram registados os 
valores de venda mais altos de sempre (4.038/m2). 

Já no caso do concelho do Porto registou-se 
uma ténue quebra no 1º trimestre de 2020, face 
ao final de 2019 (2.269€/m2), quebra esta que se 
veio a acentuar no trimestre seguinte de forma 
generalizada a todo o país.

A nível nacional (Portugal continental) as vendas 
sofreram uma quebra de 24% (total de 41.627 no

1º trimestre e 31.473 no 2º trimestre). Os preços 
baixaram em média 8% (para 1.571€/m2), 11% em 
Lisboa (3.606€/m2) e 9% no Porto (2.067€/m2). 

A procura nos principais centros urbanos continua 
superior à oferta e, com a maior parte das novas 
unidades a serem alvo de pré-vendas e sinalizações 
em planta. 

O período temporal em análise é ainda curto para 
se poder analisar de forma mais estrutural o que 
se espera do comportamento do mercado de 
compra e venda residencial, porém a expetativa 
é que nos próximos meses não se prevejam 
oscilações significativas nos principais indicadores 
de performance do segmento residencial a nível 
nacional. 

Fonte:  Savills Research | SIR

FOGOS VENDIDOS E EVOLUÇÃO DE PREÇO MÉDIO DE VENDA
LISBOA E PORTO
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FOGOS ARRENDADOS E E VOLUÇÃO DE PREÇO
CONCELHO DE LISBOA

FOGOS ARRENDADOS E E VOLUÇÃO DE PREÇO
CONCELHO DE PORTO

Preço médio de arrendamento m 2Fogos arrendados 

Preço médio de arrendamento m 2Fogos arrendados 
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IMPACTO DA 
COVID-19 NAS 
PREFERÊNCIAS DOS 

COMPRADORES

A Savills contactou alguns 
dos maiores promotores que 
atuam em Portugal na área 
residencial, como a AM48, 
Bondstone, Coporgest, Lúcios 
e Noronha Sanchez, a fim de 
perceber se a pandemia trouxe 
novas exigências e requisitos à 
procura residencial.

Ainda que de uma forma 
mais expressiva nos centros 
urbanos de Lisboa e Porto, os 
promotores têm sentido que 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.

Nota-se ainda uma ligeira 
recuperação da procura 
por moradias (regra geral 
em localizações satélites às 
grandes cidades), que se têm 
revelado uma alternativa aos 
apartamentos.

Este inquérito revelou também 
que os compradores que 
dispõem de um maior tempo 
de decisão, estão confiantes 
numa descida generalizada 
dos preços por m2 e mais 
irredutíveis na negociação dos 
preços, o que resulta numa 
deliberação mais demorada 
que justifica parte da quebra 
das vendas no período 
analisado.
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Prova disso foi a ligeira recuperação dos preços 
que se registou entre os meses de maio e junho de 
2020, cerca de 0,8% a nível nacional, e mais 11% 
de vendas num mês face ao outro. A expetativa 
no que diz respeito a Lisboa é de manutenção 
dos valores praticados até ao final de junho, com 
aumento do número de unidades vendidas, e uma 
contínua descida no Porto tanto dos preços como 
das vendas.

O cenário pandémico foi sentido sobretudo 
no lado da procura. O principal motivo que 
influenciou esta quebra foi a insegurança 
que o cenário atual representa para a maioria 
dos potenciais compradores. Mesmo com 
a existência de apoios estatais disponíveis 
para as empresas que sofreram impactos 
com a pandemia, a incerteza quanto à 
recuperação económica do país e da 
consequente capacidade de fazer face às 
obrigações de pagamento dos empréstimos 
bancários, tem provocado a redução da 
procura sobretudo da classe média. 

O cenário futuro está diretamente dependente da 
recuperação da atividade económica nacional, da 
taxa de desemprego que resultar deste período e 
da retoma da procura externa.

PEDIDOS DE LICENCIAMENTO

Entre janeiro e maio de 2020, no concelho de 
Lisboa o número de pedidos de licenciamento 
registou um decréscimo de 19% face ao total de 
fogos, mas um aumento de 7% no número de 
projetos face ao período homólogo de 2019. 

A grande diferença entre as freguesias do centro 
e as limítrofes, prende-se com a dimensão de cada 
projeto (sobretudo em Marvila e em Benfica), 
substancialmente superiores às do centro da 
cidade, resultado da disponibilidade de terrenos 
para construções de raiz com maior capacidade 
construtiva.

Os três maiores projetos cujos pedidos de 
licenciamento deram entrada entre janeiro e maio 
deste ano, localizam-se nas freguesias de Arroios, 
Benfica e Marvila, contabilizando no seu conjunto 
um total de 278 fogos.

MERCADO DE ARRENDAMENTO

O mercado de arrendamento residencial seguiu a 
mesma tendência do mercado de compra e venda, 
com uma quebra no preço médio praticado de 
7,8% em Lisboa e 12% no Porto, entre o 1º e o 2º 
trimestre deste ano, situando-se em 13,0€/m2 e 
9,6€ /m2 respetivamente.

Os valores anteriores representam assim a maior 
descida dos valores médios de arrendamento em 
Lisboa desde o último trimestre de 2012, quando 
se registou uma variação negativa de -9,1% face ao 
trimestre anterior. Na cidade do Porto observou-
se uma ligeira subida na ordem dos 0,4% face ao 
1º trimestre de 2020, ainda que este valor tenha 
de ser lido à luz do muito reduzido número de 
arrendamentos registados (38).

Uma vez mais, a queda da procura justifica a queda 
dos preços, e não tanto a quebra dos rendimentos 
dos já arrendatários. Uma vez que os cidadãos 
com contrato em vigor antes do Covid-19 usufruem 
das medidas estatais de apoio (quando cumpridos 
os critérios), a descida dos valores fechados 
não é resultado da renegociação dos valores 
contratualizados, mas sim da vontade de escoar o 
produto existente.

Os tempos médios de absorção continuaram 
historicamente baixos tanto em Lisboa como 
no Porto, cerca de 3 meses em ambos os casos, 
valores que se mantêm em ambas as cidades há 
cerca de 4 trimestres consecutivos.

MEDIDAS 
DE APOIO 
FINANCEIRO

Medidas Covid-19 no 

arrendamento:

1)Suspensão da caducidade 

dos contratos de 

arrendamento (exceto sob 

acordo entre inquilino e 

proprietário);

2)Regime excecional para 

situações de mora de 

pagamento nos termos do 

contrato de arrendamento:

 - Concessão de um 

empréstimo por parte do 

IHRU, sem juros, para permitir 

pagar a diferença entre a 

renda paga e a devida, de 

forma a que a taxa de esforço 

do agregado familiar não 

exceda os 35%;

3)Senhorios também podem 

recorrer a empréstimos nas 

mesmas condições que os 

arrendatários, de forma a 

compensar as rendas em 

dívida;

As alíneas 2 e 3 vigoram 

para quem tiver uma quebra 

provada dos rendimentos ≥ 

20% e:

Arrendatário de habitação: 

renda mensal ≥ 35% da taxa de 

esforço do agregado familiar;

Estudantes com contrato 

de arrendamento a 50 km 

ou mais da residência de 

habitação permanente do 

agregado familiar, e a renda 

do estudante seja ≥ 35% do 

rendimento do agregado;

Fiador de arrendatário 

habitacional que seja 

estudante e não aufira 

rendimentos, e a renda mensal 

seja ≥ 35% do rendimento do 

agregado familiar;

Senhorio de arrendatários 

habitacionais, quando a 

quebra do rendimento 

mensal do agregado familiar 

decorra do não pagamento 

das rendas, e o rendimento 

disponível desse agregado 

desça abaixo do valor do 

indexante dos apoios sociais.
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PROGRAMA VISTOS GOLD

O 1º semestre de 2020 ficou marcado pela pandemia 
e pelo anúncio da suspensão do programa de Vistos 
Gold para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. 
Este anúncio causou insegurança neste mercado, 
resultando numa imediata contração deste tipo de 
pedidos, o que levou o governo a esclarecer que tal 
só se aplicaria a partir de 2021, com a garantia de que 
todos os processos já iniciados seriam terminados 
normalmente. 

Entretanto, os entraves ao programa não foram 
aprovados, estando prevista uma nova discussão 
sobre o tema para o ano 2021.

No total entre janeiro e julho de 2020, foram 
atribuídos 808 Vistos Gold, que equivalem a 439 M€. 
Mesmo com o cenário da pandemia, o investimento 
arrecadado em Portugal no 1º semestre foi 2,6% 
superior ao do período homólogo de 2019, tendo no 
mês de julho sofrido uma quebra de 43% em termos 
homólogos.

Os cidadãos chineses continuaram a ser os que 
mais aderiram a este programa, com 185 vistos 
entre janeiro e julho de 2020. Seguiram-se cidadãos 
de países como o Brasil, Turquia, Estados Unidos 
da América e Vietname a completar o top 5 das 
nacionalidades, que procuram o país (sobretudo 
Lisboa e Algarve), com a finalidade de obterem 
uma segunda residência, ou investimento puro para 
obtenção de rendimento.
O crescimento da diversificação das nacionalidades 
que obtém o Visto Gold, como o caso dos EUA 
e do Vietname, são uma prova de que Portugal 
continua a cativar atenções dos 4 cantos do 
mundo, continuando a ser uma marca prestigiada 
e competitiva, reconhecida sobretudo por ser uma 
porta para o resto da União Europeia. 

O Covid-19 impossibilitou o fluxo de viagens 
necessárias para a concessão/renovação do 
visto (como a entrevista presencial), além de ter 
provocado uma quebra na eficiência burocrática dos 
organismos envolvidos no processo, tendo o mês de 

maio refletido a pouca normalidade reestabelecida 
em Portugal, que permitiu a finalização de vários 
processos em curso.

DEVELOPMENT

Nos grandes projetos que nascerão no concelho de 
Lisboa, resultarão mais de 4.000 unidades.

Nos 10 maiores empreendimentos no pipeline 
lisboeta, a maioria de promotores nacionais, chineses 
e ingleses, é cada vez mais crescente a preocupação 
com a criação de fogos acessíveis à classe média, 
através da alocação de parte dos fogos dos novos 
empreendimentos no mercado de rendas acessíveis.

É o caso do maior projeto de Lisboa desde a 
construção do Parque das Nações, a Operação 
Integrada de Entrecampos, que terá cerca de 700 
fogos de promoção pública, e também, do Alvito 
Project, onde 25% dos fogos serão destinados ao 
mercado de rendas acessíveis ou vendas a custos 
controlados.

A falta de oferta face à procura tanto da classe 
média como da classe alta, colocarão ao longo dos 
próximos anos os projetos de development na ordem 
do dia.

Os promotores deverão optar por uma postura 
cautelosa, no sentido de perceberem a que ritmo 
acontecerá (e quando) a recuperação dos preços 
residenciais, pelo que, até ao final de 2020, o 
ano deverá ser de consolidação dos projetos em 
curso, não se prevendo novos lançamentos de 
empreendimentos com mais de 100 fogos no 
concelho de Lisboa até ao final do ano.

PRINCIPAIS 

PROJETOS

OPERAÇÃO INTEGRADA  

DE ENTRECAMPOS

Localização: Entrecampos

> 800 fogos

(cerca de 700 fogos de 

promoção pública para 

arrendamento acessível, 

e mais de 200 fogos 

para promoção privada a 

preços de mercado)

PRATA RIVERSIDE

Localização: Braço de 

prata

Aproximadamente  

700 fogos

ALVITO PROJECT

Localização: Alvito

500 fogos

ALTA DE LISBOA

Localização: Lumiar

500 fogos

DUUO

Localização: Sete Rios

280 fogos

RIVARTART

Localização: Alcântara

230 fogos

DISTRIKT
Localização: Parque das 
Nações
220 a 250 fogos

METROPOLIS

Localização: Campo 

Grande

200 fogos

INFINITY TOWER

Localização: Campolide

195 fogos
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TURISMO
O setor do turismo e hotelaria sentiu os efeitos 
imediatos da pandemia, inviabilizando as projeções 
que apontavam para um ano em que se atingiriam 
novos recordes nas vendas, preços, hóspedes 
internacionais, entre outros. A ocupação dos 
alojamentos hoteleiros, sobretudo nos principais 
centros urbanos, está dependente da procura 
externa, que no conjunto do 1º semestre de 2020 
representou apenas 47,2% dos hóspedes a nível 
nacional, face aos 60,3% do mesmo período de 
2019.

Os números reais dos indicadores turísticos são 
incomparáveis com os do período homólogo, 
dada a queda abrupta e o cenário imprevisível que 
vivemos.

Os dados do 2º trimestre de 2020 apontam para 
uma “vontade” de crescimento do turismo, com 
uma subida entre maio e junho dos proveitos totais 
em 125,7% (16,8% em 2019), e 100,3% a mais de 
hóspedes (5,3% em 2019).

Estes valores não foram superiores pelo facto de 
Portugal integrar algumas listas de países que 
exigem quarentena obrigatória na chegada à nação 
de origem, que se pode estender até 14 dias. O 
Reino Unido que é um dos principais mercados 
emissores de turismo para Portugal (só no Algarve 
representa tradicionalmente mais de 60% dos 
visitantes anuais), foi um dos países que deixou 
Portugal de fora do seu corredor aéreo, situação 
que foi revertida desde o dia 22 de agosto.  
 
Até ao final do ano espera-se um crescimento 
dos visitantes britânicos sobretudo em Lisboa 
e no Algarve (face ao ritmo observado entre 
março e agosto), ainda que de forma moderada, à 
semelhança de outros países que não colocaram 
qualquer entrave à saída e entrada de passageiros 
com destino ou vindos de Portugal, como o caso de 
Espanha e França.

Fonte:  Savills Research | Travel BI

E VOLUÇÃO HÓSPEDES E DORMIDAS
ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
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ABERTURAS

Abriram 16 novas unidades ho-

teleiras (hotéis e aparthotéis), 

que equivalem a 1.076 quartos 

em Portugal, 136 dos quais 

no concelho de Lisboa (4 

aberturas), e 288 no Porto 

(3 aberturas). A região do 

Algarve não registou qualquer 

nova unidade hoteleira rele-

vante no período analisado. 

As localizações secundárias 

têm cada vez mais protago-

nismo no mapa hoteleiro. A  

maior abertura do 1º semestre 

teve lugar em Sesimbra, onde 

abriu o Ocean Sesimbra do 

Grupo Sheraton, um hotel de 4 

estrelas com 207 quartos.

ABERTURAS  
LISBOA

STAY HOTEL LISBOA  

CENTRO CHIADO

 4*

38 quartos

Stay Hotels

MADALENA  

BOUTIQUE HOTEL

4*

38 quartos

The Boutique Hotels

THE LEAF  

BOUTIQUE HOTELS

4*

30 quartos

The Leaf Boutique Hotels

ABERTURAS 
PORTO

HOLLIDAY INN EXPRESS 

CITY CENTRE

3*

105 quartos

Holliday Inn

BESSA HOTEL BAIXA

4*

94 quartos

Bessa Hotel

IBIS PORTO CENTRO  

MERCADO DO BOLHÃO

3*

89 quartos

Grupo Ibis
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Este setor foi o responsável pela criação do 
selo Clean & Safe, ao qual é inerente uma 
série de medidas de segurança que, aquando 
da atribuição do mesmo, permite concluir 
que o estabelecimento em questão segue 
todas as normas sanitárias que não colocam 
em risco a saúde dos hóspedes. 

Os operadores acreditam que, após a entrada no 
mercado de uma vacina eficaz, os números do 
turismo deverão recuperar a um ritmo superior 
ao dos principais indicadores macroeconómicos, 
retomando o caminho de crescimento observado 
até fevereiro de 2020. À medida que a procura 
por pacotes turísticos possa aumentar em 
destinos internacionais, Portugal poderá vir a 

retomar gradualmente o caminho de crescimento 
observado até fevereiro de 2020.
A título de exemplo positivo da recuperação 
gradual deste setor, a TAP prevê em agosto de 
2020 realizar em média 500 voos semanais, 
devendo estar no mês de setembro a operar 40% 
das rotas operadas no período pré-Covid-19.

O futuro tem ainda reservada uma nova porta de 
entrada na cidade de Lisboa, o novo aeroporto que 
estará situado junto ao Montijo. O atraso da obra 
está neste momento dependente da aprovação das 
Câmaras Municipais do Seixal e Moita. Concluído 
o projeto, a cidade de Lisboa poderá receber até 
mais 5 milhões de passageiros anualmente.

E VOLUÇÃO DA TA X A DE OCU PAÇÃO E RE VPAR

Fonte:  Savills Research | Travel BI

Com as restrições às 
viagens internacionais 
impostas um pouco 
por todo o mundo, 
e com o receio que 
as aberturas que vão 
existindo possam ser 
rapidamente revertidas, 
impossibilitando o 
regresso aos países de 
origem, o turismo nacio-
nal tem-se revelado 
bastante procurado pelo 
mercado interno.

É o caso da região 
interior do país (como 
as casas de campo, as 
experiências do parque da 
Peneda-Gerês ou o Alto 
Douro Vinhateiro), que se 
tornou num dos principais 
destinos dos portugueses 
ao longo dos meses de 
verão, a par do tradicional 
Algarve. 

A grande disponibilidade 
de quartos na região 
sul contrasta com a 
oferta mais reduzida 
dos mercados menos 
maduros, pelo que 
as zonas tidas como 
secundárias e alternativas, 
estão a registar taxas de 
ocupação superiores às 
registadas nos maiores 
destinos nacionais, sem 
que isso seja sinónimo de 
mais turistas em número 
real.

Os hotéis têm lançado 
diversas campanhas para 
atrair os turistas nacionais 
que tradicionalmente 
escolhem destinos 
estrangeiros, e por forma 
a impulsionar a economia 
como um todo.
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53% dos hotéis do centro de Lisboa já 
estavam abertos no final de julho

A Savills realizou um levantamento junto de 102 
hotéis da capital portuguesa, tendo chegado à 
conclusão que, até ao final de julho 2020, cerca 
de 53% já estavam abertos ao público, a vasta 
maioria com taxas de ocupação abaixo dos 
20%, a praticar preços mais baixos que o 
habitual, e sob fortes medidas de segurança, 
sendo de destacar:

• Refeições preferencialmente servidas nos 
quartos sem custos adicionais para os 
hóspedes, só por marcação nos espaços 
comuns, ou até mesmo suspensão do serviço 
de almoço e/ou jantar;

• Fecho dos espaços de lazer (bar, ginásio, etc);

• Quartos desinfetados após a saída dos 
hóspedes, ficando no mínimo 24 horas sem 
qualquer ocupação.

Principais Medidas de Apoio  
Financeiro Covid-19

• Suspensão da caducidade dos contratos de 
arrendamento de espaços usados para atividade 
hoteleira (exceto sob acordo entre inquilino e 
proprietário);

• Linha de apoio à tesouraria das microempresas 
(máximo de 20.000 por empréstimo), promovida 
pelo Turismo de Portugal. Este financiamento não 
vence juros e pode ser reembolsado durante 3 
anos, cm opção de 1 ano de carência após a 
concessão;

• Linha de financiamento do IAPMEI, com um total 
de 900 milhões disponíveis (sem vencimento de 
juros e reembolso até 6 anos), destinados a 
empreendimentos/alojamentos turísticos, com 
certificação PME:

• 300 milhões para micro (máximo de 
50.000 por entidade) e pequenas 
empresas (máximo de 500.000 por 
entidade);

• 600 milhões para médias empresas.

Balanço do 1º semestre de 2020 - Impacto da Covid-19 no setor imobiliário


