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Em 2020 lançámos o Savills Office Fit em 
resposta à pandemia Covid-19. Uma iniciativa com 
vista ao desenvolvimento de novas estratégias, 
insights e aconselhamento de práticas de design 
pelas nossas equipas especializadas, com o 
objetivo de ajudar proprietários e ocupantes a 
adaptarem-se e melhorarem os seus espaços de 
escritórios a uma nova realidade.

Passado 1 ano, o que mudou?

O survey Office Fit, distribuído pela base de 
contactos Savills a nível EMEA, permitiu-nos ter 
uma visão sobre as preferências e percepções 
dos inquiridos que participaram em Portugal e 
aferir quais as perspectivas e expectativas que 
têm sobre o futuro dos espaços de escritórios e 
quais as novas preferências dos colaboradores 
na adaptação a uma nova realidade laboral, que 
conjuga trabalho remoto com trabalho presencial. 

Será que o trabalho presencial irá regressar 
em força e com o mesmo peso que exercia no 
contexto pré-pandemia? 

Ou estaremos a caminhar para um modelo 
organizacional híbrido, que nos permita alcançar 
um maior equilíbrio entre a vida profissional e 
vida familiar? 

Quais serão os aspetos mais relevantes e que 
deverão ser tidos em conta nos futuros espaços 
de escritórios?

No Savills Office Fit Portugal 2021, destacámos  
as questões-chave que nos permitem entender 
para onde poderemos estar a caminhar mas 
que, acima de tudo, provam que os espaços de 
escritórios desempenham um papel fundamental 
não só na transmissão de valores, missão e cultura 
das empresas, mas principalmente na recuperação 
da normalidade e no restabelecimento de  
ligações interpessoais fulcrais para o 
desenvolvimento pessoal e profissional. 

Mais do que nunca, o balanço entre as 
necessidades da empresa, preferências e 
necessidades dos colaboradores está na agenda, 
com as organizações a investirem em espaços de 
escritórios que atraiam de novo os colaboradores 
e lhes proporcionem um ambiente seguro, 
confortável e criativo.

Na base de todas as mudanças um ponto é 
certo! 

É necessário que se estabeleça e mantenha uma 
relação comunicacional eficaz entre empresa e 
colaboradores, por forma a que o regresso aos 
espaços de escritórios seja uma experiência 
positiva e gratificante para todos.

Em situação de 
teletrabalho, a casa 
permanece o local 
preferencial para 
trabalhar;

O centro da cidade 
continua a ser a 
localização preferencial 
para trabalhar;

Se dada a possibilidade, 33% 
dos inquiridos utilizaria um 
espaço de trabalho flexível, 
próximo da sua área de 
residência para trabalhar;

O teletrabalho vem 
integrar a lista de fatores 
que influenciam a escolha 
de uma habitação;

A existência de 
espaços físicos de 
escritórios permanece 
fundamental para o 
bom funcionamento da 
empresa;

Boa gestão do fluxo de 
pessoas trará mais segurança 
aos colaboradores assim como 
a divulgação de iniciativas 
de promoção de cuidados de 
saúde e bem-estar;

O escritório é a 
localização preferencial 
para promover o 
crescimento pessoal e a 
saúde mental;

70% dos inquiridos estão 
confiantes de que a 
saúde e bem-estar são 
uma prioridade para a sua 
empresa;

A qualidade dos equipamentos 
e da estrutura TI assume 
extrema importância no 
contexto de trabalho pós-
pandémico;

As áreas comuns e 
sociais dos espaços de 
escritórios serão as mais 
importantes no pós-
pandemia;

2 dias por semana é o 
tempo médio que os 
inquiridos gostariam de 
trabalhar a partir de casa;

Relutância à implementação 
do sistema de Hotdesking, 
com 66% dos inquiridos a não 
se sentirem confortáveis em 
partilhar um posto de trabalho.

KEY TAKE-AWAYS
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A opinião é unânime! 87% dos inquiridos 
considera que é necessária a manutenção do 
espaço físico de escritório da empresa para o 
bom funcionamento da organização.

Apesar das adaptações que as empresas foram 
obrigadas a fazer por força da pandemia tendo 
em vista o trabalho a partir de casa, a existência 
de um espaço físico da empresa é fundamental, 
não só para a manutenção de uma relação 
próxima entre colaborador e empresa, como 
na passagem de valores e cultura da empresa 
conseguida através do realização de ações e 

estabelecimento de ligações presenciais que 
contribuam para um sentimento de pertença.

Os resultados do survey ao nível EMEA 
demonstraram igualmente que nos países do Sul 
da Europa, Central e de Leste, os colaboradores 
demonstram  uma preferência mais vincada pelo 
trabalho presencial. Antes da pandemia, a maioria 
dos colaboradores inquiridos não tinham acesso 
ao teletrabalho, como era o caso da República 
Checa e Espanha, ao passo que no Reino Unido 
esta prática já se mostrava bastante frequente. 

EM PORTUGAL, ANTES DA 
PANDEMIA, APENAS 5% A 10% 
DA POPULAÇÃO TRABALHAVA A 
PARTIR DE CASA.

SAVILLS OFFICE FIT

Desde o dia 2 de março de 2020, altura em que 
se registou o 1º caso Covid-19 em Portugal, que 
foram impostas constantes alterações ao modo 
como passámos a viver o nosso dia-a-dia. As 
restrições que começaram a ser gradualmente 
levantadas após o 2º confinamento em março de 
2021, significaram também que o teletrabalho e 
o regresso ao escritório tinham data marcada 
para muitas empresas.

Todavia, lições devem ser retiradas relativamente 
aos processos adotados que durante a crise 

permitiram o trabalho a partir de casa, sem 
prejuízo do fator produtividade. 

Mas este regresso, deverá ser feito com os 
benefícios projetados para melhorar a experiência 
de trabalho presencial. 

No regresso ao trabalho presencial, o que 
esperam os colaboradores das suas empresas? 

 SERÁ O ESPAÇO FÍSICO UMA NECESSIDADE PARA A EMPRESA
OPERAR COM  SUCESSO

87% ACREDITA QUE O ESPAÇO 
FÍSICO DE ESCRITÓRIO IRÁ 
PERMANECER ESSENCIAL. 

 QUAIS AS
 LOCALIZAÇÕES QUE
 MELHOR PROMOVEM

Horário Trabalho Flexível
Escritório: 5%

Casa: 48%

Número Regular de Horas 
de Trabalho

Escritório: 52%
Casa: 7%

Concentração & Focus
Escritório: 26%

Casa: 31%

Apoio da Gestão
Escritório: 61%

Casa: 3%

Apoio dos Recursos 
Humanos

Escritório: 54%
Casa: 1%

Mentoring
Escritório: 65%

Casa: 2%

Networking
Escritório: 68%

Casa: 3%

Trabalho Equipa
Escritório: 78%

Casa: 1%

Cultura & Espírito de 
Equipa

Escritório: 87%
Casa: 0%

Progressão de Carreira
Escritório: 44%

Casa: 0%

Cumprimento Deadlines
Escritório: 19%

Casa: 13%

Velocidade Banda Larga/
Conectividade
Escritório: 39%

Casa: 8%

Crescimento Pessoal
Escritório: 55%

Casa: 4%

Equilíbrio Vida 
Profissional/Familiar

Escritório: 19%
Casa: 13%

Sentimento de Pertença
Escritório: 67%

Casa: 0%

Saúde Física
Escritório: 25%

Casa: 23%

Saúde Mental
Escritório: 36%

Casa: 11%

Tempo em Família
Escritório: 11%

Casa: 43%

?
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54%
Cidade / Centro da Cidade

SAVILLS OFFICE FIT

Cerca de 60% dos inquiridos responderam 
como sendo a casa o local primordial 
para o desenvolvimento das atividades 
profissionais remotamente. Ainda assim, 
tanto o conceito de Flexible Space, como 
Hotéis ou centros de negócios, vêm 
imediatamente atrás no que à escolha de um 
local de trabalho remoto diz respeito.

Os resultados demonstram que os espaços 
alternativos de trabalho estão a receber 
mais interesse por parte dos ocupantes, 
constituindo uma opção válida para a 
estratégia global da empresa, revestida pelo 
fator flexibilidade contratual, atrativo para 
muitas empresas que poderão classificar 
ainda o futuro como incerto. 

À medida que as empresas reconhecem 
alguns benefícios no trabalho a partir de casa 
ou na adaptação de um modelo mais híbrido, 
a procura por espaços de trabalho flexíveis 
ganhou mais atração e espaços outrora 
usados para outros usos, são atualmente 
alvo de transformações que possibilitem 
receber os novos tele-colaboradores. É o 
exemplo de algumas cadeias hoteleiras que 
já apostaram na reformulação das suas áreas 
por forma a criarem espaços de trabalho 
flexíveis. 

Apesar do trabalho a partir de casa ter sido a 
prática predominante em tempo de pandemia 
e ter reunido alguma massa crítica que defende 
os seus benefícios, é notório que os espaços de 
escritórios continuam a ser dominantes quando 
avaliadas diversas variáveis importantes 
que fazem parte de qualquer ecossistema 
organizacional. 

Exemplo disso é a preferência e vantagem 
inequívoca que os espaços de escritórios 
representam na transmissão da cultura da 

empresa e manutenção do espírito de equipa, 
trabalho de equipa, oportunidades de network 
e mentoring. No entanto, o trabalho a partir de 
casa ganha mais adesão no que diz respeito ao 
fator flexibilidade, assumindo-se como a razão 
mais atrativa pelos colaboradores, ainda que 
seja mais difícil conseguir manter um horário 
de trabalho regular. 

 AO TRABALHAR FORA DO ESCRITÓRIO, QUAIS OS LOCAIS DE
TELETRABALHO PREFERENCIAIS

 QUAL O PAPEL QUE OS
 ESPAÇOS FLEXÍVEIS
 IRÃO DESEMPENHAR
NO FUTURO

LOCALIZAÇÃO PREFERENCIAL DO ESPAÇO DE ESCRITÓRIO

O centro da cidade permanece a localização 
preferencial para 54% dos inquiridos, com 
33% a afirmarem que utilizariam outro 
espaço de escritório flexível disponibilizado 
pela sua empresa, caso lhes fosse dada essa 
possibilidade.

À semelhança do que se tem vindo a verificar 
noutros mercados europeus, em Portugal 
a procura por espaços flexíveis será uma 
tendência que irá continuar em crescimento 

como consequência do contexto pandémico 
que conduziu ocupantes a uma análise 
profunda dos seus modelos organizacionais, 
com implicações diretas na reorganização de 
postos de trabalho.

Flexibilidade dos espaços tornou-se no 
novo normal!

19%
Casa

12%
Periferia

7,6%
Zona Rural

4,8%
Business Park

?

?
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Nos resultados obtidos ao nível da 
região EMEA, 9% dos inquiridos usariam 
um espaço alternativo de trabalho a 
tempo inteiro ou na maioria do tempo, 
em vez do seu espaço de trabalho 
habitual ( na maioria dos casos, a sede 
da empresa).

Em Portugal, apenas 19% dos inquiridos 
não acediam a hubs localizados fora 
dos centros urbanos, ou centros de 
Coworking mais perto do local de 
residência. 

Contrapondo com os 33% que 
utilizariam algumas vezes estes 
centros que permitem diminuir o 
tempo de deslocação entre casa e 
trabalho. Este modelo já vem sendo 
equacionado por algumas empresas, 
onde os hubs funcionarão como 
espaços complementares aos escritórios 
corporativos, permitindo que os 
funcionários economizem tempo e 
custos com deslocação casa-trabalho 
permitindo uma maior flexibilidade e 
equilíbrio entre a vida profissional e 
familiar.

SAVILLS OFFICE FIT

 SE FOSSE POSSÍVEL ESCOLHER, PREFERIA TRABALHAR NUM
 CENTRO DE ESCRITÓRIOS, OU NUM ESPAÇO DE COWORKING
MAIS PRÓXIMO DE CASA EM VEZ DE IR PARA O ESCRITÓRIO

O tempo de deslocação exerce um peso 
importante na experiência de trabalho, 
sendo importante que os escritórios 
se localizem próximos de localizações 
providas de uma network completa de 
transportes públicos, apoiada por uma 
rede de serviços e comércio. 

As localizações que consigam responder 
a estes critérios irão conseguir manter 
os seus níveis de procura elevados 
e a resiliência nos valores de renda 
praticados. 

 QUANTO TEMPO, EM MÉDIA, GOSTARIA DE TRABALHAR A
PARTIR DE CASA

Os resultados do survey apontam 
para que os dias de maior presença 
no escritório serão, preferencialmente, 
a meio da semana, diminuindo essa 
presença no final da semana, com 28% 
dos inquiridos a incluírem a sexta-feira 
na sua semana de trabalho no escritório, 
contra mais de 60% que elegem as 3ª, 4ª 
e 5ª feiras como os dias preferenciais. 

Contudo, esta perceção de marcação de 
dias preferenciais para realizar trabalho 
presencial poderá estar relacionada com 
a vivência do contexto pandémico que 
obriga ainda à aplicação e respeito de 
medidas de contenção e distanciamento 
social, não tendo ainda sido possível 
alcançar m regresso massivo aos 
espaços de trabalho.

Esta perceção deverá começar a 
mudar à medida que as necessidades 
das empresas, os eventos que exijam 
presença física e as expetativas dos 
colaboradores atinjam um ponto de 
equilíbrio óptimo.

SAVILLS OFFICE FIT

55% DOS INQUIRIDOS GOSTARIA DE TRABALHAR A PARTIR DE CASA 2 A 3 DIAS POR 
SEMANA E APENAS 2% GOSTARIA DE ESTAR A TRABALHAR PRESENCIALMENTE TODOS 
OS DIAS.

? ?
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 COMO NECESSITAM OS ESPAÇOS DE ESCRITÓRIOS DE SE
ADAPTAR

SAVILLS OFFICE FIT

O regresso ao escritório será pautado por um 
conjunto de medidas que permitirão a melhor 
integração possível dos trabalhadores, junto 
da empresa, após meses de confinamento e 
teletrabalho obrigatório.

65% dos inquiridos considera que uma boa 
gestão do fluxo de pessoas no escritório lhe 
trará confiança para um regresso em segurança. 

Uma das grandes preocupações das equipas 
de Recursos Humanos das empresas é 
precisamente a gestão do fluxo de pessoas 
nos espaços de escritórios, tendo em atenção 
o cumprimento de medidas de distanciamento 
social, segurança e higiene. Não existe uma 
solução fit-all que possa ser aplicada a 
todos os modelos organizacionais, devendo 
cada empresa estabelecer protocolos que 

transmitam aos colaboradores as novas 
medidas e os ajudem a “navegar” na novo 
normal. A criação de mecanismos e ferramentas 
que possibilitem a monitorização do fluxo de 
pessoas tornou-se fundamental para garantir a 
segurança e o conforto de todos, permitindo ao 
mesmo tempo a identificação de tendências e 
alterações que devem ser realizadas em tempo 
útil, por forma a evitar pontos de stress.

A par com a gestão do fluxo de pessoas, 
48% dos inquiridos consideram também 
que iniciativas de promoção de cuidados de 
saúde e bem-estar por parte da empresa será 
mais uma medida de reforço da confiança 
para retomar a operacionalidade de modo 
presencial.

O QUE ESPERAR

 QUAIS OS FATORES QUE MAIS CONFORTO PROPORCIONAM
NO REGRESSO AO ESCRITÓRIO

A pandemia forçou à implementação de 
processos tecnológicos de apoio ao bom 
funcionamento da organização. O estudo “Work 
Trend Index” realizado pela Microsoft revela 
que o número de reuniões mensais realizadas 
pela ferramenta de reuniões online Teams, mais 
do que duplicou, atingindo cerca de 14,8%, e 
o número de emails sofreu um aumento na 
ordem dos 40 biliões de emails entre fevereiro 
de 2020 e fevereiro de 2021.

Com o regresso à normalidade cada vez mais 
próximo, a questão que se coloca é: Quais 
serão as marcas deixadas pela adaptação a 
uma realidade mais tecnológica?

A qualidade dos equipamentos e da estrutura 
de IT assim como a qualidade da rede móvel no 

escritório, foram nomeadas as tecnologias mais 
importantes aquando do regresso ao escritório 
e do retorno à operacionalidade presencial.

O teletrabalho canalizou um maior 
investimento em tecnologia e na dinamização 
dos espaços de trabalho essencial para 
a manutenção do fluxo de trabalho,  
fomentando a motivação e consequente 
aumento de produtividade. A adaptação 
de novas tecnologias virá também facilitar 
a concretização do modelo de trabalho 
híbrido, sendo uma peça fulcral para o eficaz 
funcionamento do trabalho e transição entre as 
esferas do espaço de escritório e a casa.

 QUÃO IMPORTANTES SÃO AS SEGUINTES TECNOLOGIAS NO
EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS

65%
Gestão do Fluxo de Pessoas

48%
Iniciativas de Saúde & 

Bem-estar

30%
Edifício com melhores 

Credenciais de 
Sustentabilidade

29%
Informações sobre Limpeza

29%
Detalhes sobre a Qualidade 

do Ar

26%
Segurança Pessoal

15%
Comunicação com a Equipa 

de Gestão do Edifício

8%
Segurança do Edifício

6%
App do Edifício de 

Coordenação de Informação

?

?

?

S A V I L L S  O F F I C E  F I T S A V I L L S  O F F I C E  F I TPAGE  10 PAGE  11D A T A  C E N T R E S



SAVILLS OFFICE FIT

 QUAIS SÃO OS FATORES MAIS IMPORTANTES NO ESPAÇO DE
ESCRITÓRIO IDEAL

 PRINCIPAIS AMENITIES DO EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS NUM
CENÁRIO PÓS-PANDEMIA

Ruído e Política Clear Desk com protocolos 
rígidos de limpeza são os requisitos mais 
importantes no futuro espaço de escritório. 

A importância do controlo de ruído tem 
aumentado desde a pandemia, correspondendo 
a aumento das denominadas virtual meetings 
que ocorrem em open-spaces, mas também 
denuncia uma menor tolerância a distrações 
fruto do tempo passado em teletrabalho, onde 
nos era possível controlar o ruído à nossa volta.

Este será, sem dúvida, um ponto crítico que 
não deverá ser subestimado. Para melhor 
controlo acústico, a criação de áreas de 
trabalho que permitam realizar tarefas que 
exijam um elevado grau de concentração e 
foco torna-se indispensável. As virtual calls em  
open-space irão aumentar, serão mais longas e 
com mais participantes e nem todas poderão 
ser realizadas em espaços isolados. O controlo 
acústico irá muito além do uso de head-sets 
e terá que integrar a lista de elementos de 
design, como uma preocupação primária.

No que toca ao posto de trabalho, está cada 
vez mais em prática o sistema hotdesk, uma 
metodologia de organização do espaço de 
trabalho que consiste em partilhar a mesma 
secretária com os colegas em espaços temporais 
distintos. Ainda assim, a crise sanitária veio 
trazer alguma relutância à implementação 
desta medida. 

O questionário Office Fit mostra que a 
maioria dos inquiridos (66%)%, não se sente 
confortável numa abordagem de postos de 
trabalho rotativos por parte da entidade 
empregadora. É importante mencionar que a 
adaptação de hotdesks por parte das empresas 
e respectiva aceitação dos colaboradores, 
deverá variar de acordo com o setor de atvidade 
da empresa e natureza da função que cada 
um desempenha. Em empresas dedicadas aos 
setores de Novas Tecnologias e Comunicação 

é já prática comum, não devendo as novas 
medidas alterar esse modelo de organização. 
Contudo, outros setores de atividade poderão 
encontrar maior resistência à implementação 
do sistema hotdesk, em particular empresas 
que nunca experimentaram ambientes de 
trabalho mais flexíveis e colaborativos.

Torna-se também importante desmitificar o 
conceito que o sistema hotdesk traduz-se na 
ocupação de um posto de trabalho durante um 
único dia, passando a ideia pré-concebida dos 
colaboradores terem que mover diariamente 
os seus objetos e materiais de trabalho. Para 
algumas empresas essa é de fato a realidade. 
Mas para outras, o posto de trabalho em 
modelo hotdesk pode ser atribuído diária ou 
semanalmente dependendo das tarefas que 
estão a decorrer.

SAVILLS OFFICE FIT

75% considera as Áreas comuns/sociais, 
como o espaço mais importante no regresso ao 
escritório, pós-pandemia. Esta zona dedicada 
à confraternização ganhou relevo, refletindo as 
repercussões que o período de confinamento 
teve nos processos de socialização.

A par com as zonas sociais e de pausa estão 
também salas de colaboração, bem como 
salas individuais dedicadas, para realização de 
chamadas/reuniões com a máxima privacidade 
possível.

 FICARIA CONTENTE POR PARTILHAR O SEU POSTO DE
TRABALHO NUM CENÁRIO PÓS-PANDEMIA

 HOTDESK: O QUE
 MUDOU NA PERCEPÇÃO
 DESTA TENDÊNCIA COM
A PANDEMIA

SAVILLS OFFICE FIT

?

?
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