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OS NOVOS “MILLENNIALS” - A OPORTUNIDADE DO MERCADO DE RESIDÊNCIAS SÉNIOR EM PORTUGAL



Ao longo dos últimos cinco 

anos, os segmentos 

operacionais residenciais têm 

observado um crescimento 

global. 

À medida que a esperança de 

vida média aumenta e as 

pessoas vivem saudáveis por 

mais tempo, as opções de 

modelos residenciais para a 

classe sénior devem refletir 

essas mudanças e para os 

investidores imobiliários isso 

constitui uma oportunidade.

De acordo com as Nações 

Unidas, no ano 2050 a 

população com +65 anos 

chegará aos 1,5 mil milhões de 

pessoas. A oportunidade está 

criada, especialmente se 

atendermos ao potencial de 

desenvolvimento de soluções 

residenciais com cuidados e 

serviços médicos 

especializados.

De conceitos de Independ 

Living, Residências Assistidas ou 

Unidades Residenciais de 

Cuidados Contínuados, a lacuna 

de mercado existe, a par de uma 

procura que irá continuar a 

crescer exponencialmente. 

Em Portugal, a oferta residencial 

de qualidade direcionada para a 

classe sénior é um conceito 

ainda pouco desenvolvido e 

operado por um grupo ainda 

restrito de investidores, mas que 

beneficia de fortes fundamentos 

de mercado.

Atualmente, a maior parte da 

oferta residencial  é assegurada 

pelos denominados lares de 

idosos, que continuam a ser 

marcados por uma conotação  

bastante negativa. 

A par com esta percepção e de 

uma alteração do perfil do idoso 

que é agora mais ativo por mais 

anos, existe abertura de 

mercado para a criação de 

oferta residencial pensada de 

raiz nas necessidades não só 

fisicas, mas também de 

interação e partilha social dos 

mais idosos.

No ano 2019, metade da população residente 
em Portugal tinha mais de 45,5 anos. 
Estatísticas divulgadas pelo INE, provam que 
o envelhecimento demográfico em Portugal 
continua a acentuar-se, tendo o índice de 
envelhecimento alcançado o valor de 163.2 
idosos por cada 100 jovens em 2019.

Um estudo desenvolvido pela Kantar em 
2018 aponta para que no ano 2028 os 
millennials reduzam o seu peso para os 16%, 
enquanto a população sénior deverá ver o 
seu peso reforçado para 26%, percentagem 
que deverá subir aos 31% no ano 2038. 

O grupo demográfico sénior constitui o 
mercado com maior crescimento e maior 
potencial de diversificação de produtos 
direcionados às suas necessidades. Esta 
realidade abre portas ao surgimento de uma 
nova classe de ativos, que à data é vista 
como alternativa aos ativos considerados 
mais tradicionais como sejam escritórios  
ou retalho. 

O mercado das residências seniores, já 
maduro em muitos dos mercados de 
investimento internacionais, começa a 
suscitar em Portugal o interesse de players 
internacionais e nacionais, que alargam as 

suas estratégias de expansão em território 
português reconhecendo o potencial do 
nosso mercado. 

Este mercado engloba em si vários conceitos 
residenciais que se distinguem entre eles 
pela definição do grau de autonomia ou 
dependência do utente, pelos vários tipos de 
serviços disponibilizados e pelos modelos 
arrendamento aplicados. 

Em Portugal, os denominados Lares para 
a Terceira Idade continuam a dominar 
o mercado comparativamente à oferta 
existente de senior living, que aposta num 
target com poder de compra mais elevado 
e que apresenta, na maioria dos casos, um 
grau de autonomia elevado. 

No ano 2018, o mercado de investimento 
nacional registou a venda dos primeiros 
ativos imobiliários de senior living. Longe 
dos volumes de investimento verificados em 
mercados maduros europeus, Portugal reúne 
todas as variáveis de sucesso para atrair 
investidores e operadores internacionais de 
renome e posicionar-se na corrida para ser 
um dos destinos europeus mais fortes deste 
segmento imobiliário.

1      Em Portugal, a esperança de vida à 
nascença foi estimada em 80,80 anos 

para o total da população entre os anos 
2016-2018. Por cada 100 cidadãos entre os 
15 e os 64 anos, estima-se que atualmente 
hajam 35,1 indivíduos com +65 anos com 
alto nível de dependência, (necessidade 
de auxílio de uma terceira pessoa para a 
vivência diária), valor que subirá para 65,5 
idosos em 2080, um aumento de 86,61%.  

Os consequentes maiores custos com os 
cuidados de saúde e os riscos ao nível da 
disponibilidade dos recursos humanos 
(cada vez mais especializados), potencia a 
denominada “economia de prata” à medida 
que aumentam as oportunidades de negócio 
e a procura por espaços dirigidos aos mais 
velhos, independentemente do estado de 
dependência que apresentam e dos serviços 
que procuram.

2 Os custos no setor da saúde irão 
aumentar em paralelo com o aumento 

da população idosa necessitada de 
cuidados médicos. É importante ressalvar 
que ao longo dos últimos anos, o perfil 
do consumidor sénior tem sido alvo de 
mudanças. Atualmente, o consumidor 
sénior é mais informado e mais exigente 
em relação aos produtos e serviços 
que consume. Este upgrade exerce 
repercussões inevitáveis nos padrões de 
serviço contratados e por consequência, 
exerce pressão nos custos unitários dos 
cuidados prestados.

3A entrada na idade sénior tem sido 
adiada e avançando cada vez mais 

na linha temporal, fruto do aumento do 
indicador de Esperança de Vida Média. A 
imagem do idoso confinado pela reforma 
e pouco ativo, não poderia estar agora 
mais longe da verdade. A faixa mais sénior 
pretende viver de forma mais intensa e 
recusar o rótulo de idoso. 

UMA OPORTUNIDADE DE OURO

“Entre os anos 2010 e 2050, o número total de pessoas dependentes em todo 
o mundo aumentará mais de 76%, passando de 350 milhões para 614 milhões,  
o número de pessoas idosas com necessidades de assistência.”

Portugal possui um ecossistema de Investigação e Desenvolvimento inovador, em áreas como 
as neurociências, cancro, imunologia, medicina regenerativa e nanomedicina, bem como mão 
de obra altamente qualificada que funcionam como fatores atrativos para captação do target 
direcionado às residências sénior.

P O R Q U Ê  S E N I O R  L I V I N G :

• Diversificação da carteira de investimento;
• Forte desequilibrio entre oferta existente e procura em crescimento contínuo;
• Elevadas taxas de ocupação e aumento do tempo médio de permanência do utente;
• Receitas proveninentes de um vasto leque de serviços;
• Fraca dependência dos ciclos económicos;
• Possibilidade de reconversão para o segmento residencial.

K E Y 
FA C T S

Entre os anos 2020 
e 2080, o peso da 
população com 
+65 anos irá 
aumentar 63,8%.

O aumento do peso  
da população idosa no 
total de cidadãos 
nacionais irá conduzir 
e sustentar a criação 
de equipamentos e 
serviços 100% 
direcionados para as 
necessidades dos 
idosos.

A população acima  
dos 70 anos terá um 
crescimento acentuado 
entre os anos 2020 e 
2080 de 89,3%, 
representando 31%  
da população total. 

Aumento 
generalizado da 
Esperança de Vida 
Média nos paises 
emissores de 
turismo sénior  
para Portugal.

Melhoria dos 
cuidados de saúde 
em Portugal

PROJEÇÕES ESPERANÇA MÉDIA DE VIDA

“ “

Fonte: OurWorldindata

 As mudanças do estilo de vida da geração Baby Boomers, que incluem 
um desejo maior de privacidade e independência não encontram 
correspondência com a maioria da oferta disponível no mercado.   “ “
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Já não são só os Millennials que vieram revolucionar o 
mercado. Os seniores estão mais ativos, mais informados e 
exigem passar as últimas décadas de vida com mais qualidade. 
Mas será que a atual oferta residencial destinada aos seniores, 
consegue responder a esse desejo?

ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO PORTUGUESA



Considerado pelo Global Peace Index como 
o 3º país mais pacífico para viver (num 
ranking de 163 países), Portugal tem sido 
consecutivamente eleito por renomadas 
publicações internacionais como destino 
atrativo de turismo e país ideal para viver os 
anos de reforma. 

Recentemente a revista Forbes elegeu a 
região do Algarve como o melhor local 
para viver a reforma, destacando o clima, 
a segurança, as praias, as infraestruturas, 
o estilo de vida saudável e o custo de vida 
acessível.

De acordo com o Observatório para a 
Migração, perante algumas alterações 
na mudanças dos perfis imigratórios 
dos últimos anos, observou-se um 
ligeiro aumento dos grupos etários mais 
envelhecidos da população estrangeira 
residente. No final do ano 2017, os 
residentes estrangeiros com 65 e mais 
anos representavam 9,4%. Os provenientes 
do Reino Unido assumem a percentagem 
mais elevada de cidadãos com +65 anos 
(38%), seguidos dos franceses (30,3% ) e 
dos italianos(17%), refletindo o aumento 
de fluxos de imigrantes reformados dessas 
nacionalidades para Portugal nos últimos 
anos

Portugal possui também um dos melhores 
sistemas de saúde a nível europeu. 

A publicação “International Living “colocou 
Portugal na liderança das categorias de 
cuidados de saúde, clima e alojamento.
Todos os residentes estrangeiros em 
Portugal tem o direito legítimo de aceder 
a cuidados de saúde, sendo a inscrição 
no Serviço Nacional de Saúde uma 
das componentes do seu processo de 
integração em Portugal. 

Até à entrada do Novo Orçamento de 
Estado 2020, Portugal oferecia desde o ano 
2009, um regime fiscal vantajoso ao abrigo 
do Regime de Residentes Não-Habituais 
que conferia isenção de IRS a reformados 
residentes no país com pensões pagas por 
um país estrangeiro, por um período de 10 
anos. 

Com a entrada em vigor do Orçamento 
de Estado 2020, as pensões auferidas 
por residentes não habituais deixam de 
beneficiar de isenção, passando a ser 
sujeitas a uma taxa especial de 10%.

Portugal tem ganho o seu lugar ao sol como país 
destino de turismo sénior e residência permanente de 
reformados de diversas nacionalidades. 

Em Portugal, a família desempenha um 
papel central no cuidado aos seniores. Uma 
larga percentagem dos cuidados na idade 
sénior são prestados pelo núcleo familiar ou 
por unidades de cuidados domiciliários. Em 
Portugal, existem um total de 2.687 unidades 
que prestam apoio a cerca de 77.277 idosos.

Contudo, esta realidade intrinsecamente 
ligada a valores culturais, está em mudança. 
Ao aumento das famílias monoparentais, 
junta-se uma maior inclusão das mulheres no 
mercado laboral assim como um aumento da 
taxa de emigração da população mais jovem. 

Estes fatores assumem um peso crucial 
na necessidade de oferta de mercado que 
consiga responder a esta realidade em mu-
dança, não só em número de equipamentos 
disponíveis como também ao nível do incre-
mento da qualidade de serviços e cuidados 
prestados.

Ainda que o núcleo familiar continue a ser 
responsável por grande parte dos cuidados 
prestados, a oferta de serviços dirigidos à 
faixa etária sénior tem crescido nos últimos 
anos em Portugal, dividindo-se em várias 
categorias consoante o nível de serviços 
disponibilizados.

Em Portugal, a oferta residencial sénior é 
ainda dominada pelo chamado 3º setor da 
Economia Social, nomeadamente: Cooper-
ativas, Misericórdias, Fundações e Institu-
ições Particulares de Solidariedade Social, 
altamente dependentes de regulamentação 
estatal. 

Paralelamente a esta oferta, o mercado 
nacional tem assistido nos últimos anos à 
entrada de operadores privados que instalam 
a sua atividade em localizações com maior 
poder de compra e com maior densidade 
populacional, como é o caso dos mercados 
de Lisboa e Porto. 

“Mais do que ser 
percepcionado como uma 
evolução preocupante, 
o envelhecimento da 
população deverá ser 
encarado como uma 
oportunidade de mercado 
para a criação de conceitos 
inovadores, detentores de 
mais-valias e altamente 
direcionados para o perfil 
atual do idoso”

PORTUGAL FOI ELEITO PELA REVISTA INTERNATIONAL LIVING COMO 
O MELHOR DESTINO DE 2020 PARA OS REFORMADOS VIVEREM.  

1 0  FATO R E S 
PA R A  R E S I D I R 
E M  P O R T U G A L

Bom clima ao longo 
de todo o ano

Hospitalidade

Espaços verdes

País multicultural

Custo de vida 
acessível

Sistema de saúde 
nacional público de 
qualidade

Proximidade às 
principais capitais 
europeias

Boas infra-estruturas 
e rede de transportes 
completa

Herança cultural e 
gastomónica

TOTAL DE PENSÕES PAGAS EM PORTUGAL

OFERTA DE RESIDÊNCIAS POR DISTRITO
SEGMENTAÇÃO 
DA OFERTA EM 
PORTUGAL

TEMPO DE PERMANÊNCIA

ERPI´S

Target:
Seniores com  
grau elevado de 
autonomia que 
pretendem ter  
uma vida ativa 
integrados numa 
instituição, ou que 
necessitam de 
cuidados médicos 
permanentes, 
revelando um grau 
de autonomia 
reduzido ou 
inexistente.

CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS

Target: 
Seniores com 
elevado grau de 
autonomia, que não 
necessitam numa 
base recorrente de 
cuidados médicos 
mas que pretendem 
viver numa 
comunidade, que 
lhes proporcione 
um estilo de vida 
ativo através da 
oferta de serviços e 
atividades de lazer.

€

Fonte:  Carta Social

Fonte: Pordata

 O envelhecimento da população aliado a um desejo por uma melhor qualidade de vida, 
colocam Portugal no lugar privilegiado para ser destino de eleição na fase de reforma.    

“

“
“

“
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A REALIDADE PORTUGUESA DE RESIDÊNCIAS SÉNIOR

Fonte:  Carta Social



• Suites privadas 
(single | double 
room)

• Sala multiusos

• Biblioteca

• Ginásio

• Jardim

• Sala de fisioterapia

• Piscina

• Salão de festas

• Lavandaria

• Restaurante  | 
Cafetaria

• Gabinete estética

• Capela

• Cinema

• Plano individual de 
cuidados médicos

• Acordos hospitalares

• Farmácia

• Assistência de 
geriatria

• Serviço de 
enfermagem

Entre os anos 2000 e 2020, a capacidade 
de resposta dos lares e residências seniores 
aumentou cerca de 81%. Os distritos de 
Lisboa e Porto são aqueles com mais ERPI ś 
em Portugal, representando 24,7% da oferta 
total de camas a nível nacional (24,393 
camas distribuídas por 618 residências). O 
distrito de Bragança  é o distrito com maior 
taxa de ocupação , seguido do distrito 
de Faro com 95,4%, sendo também o 5º 
distrito do país com menor número de 
equipamentos. 

MERCADO DE  LISBOA

O distrito de Lisboa representa 15,8% da 
capacidade total de residências assistidas 
em Portugal. De acordo com dados da Carta 
Social, existem 398 lares/residências de 
idosos com uma capacidade total de 15.883 
camas e uma taxa de ocupação de 86,8%. 

Com mais de 144 mil idosos acima dos 65 
anos, o concelho de Lisboa é o que oferece o 
maior número de equipamentos, 116 no total 
com uma capacidade de 4.869 camas, 4.057 
utentes e uma taxa de ocupação  de 83,3%.

Ao nivel da oferta privada , a capital conta 
com a presença dos três maiores operadores 
que atuam em Portugal, nomedamente: 
Grupo Montepio, Orpea e Luz Saúde que 
representam uma oferta aproximada de 830 
camas.

MERCADO DO PORTO

O distrito do Porto conta com um total 
de 220 residências seniores, com uma 

capacidade de 8.510 camas e uma taxa 
de ocupação de 89,8%. Com um total 
aproximado de 62.000 idosos com +65 
anos, o concelho do Porto soma um total de 
60 residências seniores, 1.747 camas e 1.463 
utentes. 

Neste mercado, marcam também presença 
as Residências Montepio, a Orpea e o 
operador Geriavi Portugal, com um total de 
389 camas espalhadas por 5 residências.

MERCADO DO ALGARVE

Comparativamente aos mercados de Lisboa 
e Porto, o mercado do Algarve apresenta 
uma taxa de ocupação mais elevada mas um 
menor número de equipamentos disponíveis. 
No distrito de Faro foram contabilizados 
84 residências seniores, num total de 3.810 
camas e uma taxa de ocupação de 95,4%.

O principal player privado presente neste 
mercado é a Amera, operador de residências 
assistidas com uma residência em Faro com 
capacidade para 68 utentes. 

OFERTA ESPECIALIZADA PELA MÃO DE 
OPERADORES PRIVADOS.

Com um forte ênfase na qualidade 
das instalações e conjunto de serviços 
integrados, a chegada de operadores 
nacionais e internacionais de grande escala 
ao mercado de residências sénior veio elevar 
a fasquia, com uma oferta adaptada ao 
novo perfil sénior, direcionada ao segmento 
médio-alto e alto. 

Em Portugal existem aproximadamente 1 800 instituições públicas e 740 
instituições privadas, que detêm uma capacidade para mais de 100 500 
utentes. Cerca de 93 000 utentes estão integrados nas denominadas ERPI ś.  

INDEPENDENT LIVING / 
SENIOR RESIDENCES: 

Conceito puramente  
build-to-rent, com serviços  
de bem-estar incluídos e 
equipamentos (como 
restaurante, piscina, ginásio, 
etc), que não incluem 
cuidados médicos. 

Conceito focado unicamente 
em pessoas totalmente 
independentes. Podem seguir 
uma linha mais híbrida 
incluindo independent living  
e assisted living no mesmo 
projeto, porém as instalações 
são independentes 
(geralmente a escassos 
metros uma da outra), cada 
uma fiel à sua definição, com 
possibilidade de partilha de 
serviços.

Atualmente não há registo de 
senior residences de média ou 
grande escala em Portugal.  
O primeiro projeto nascerá 
em Silves até ao verão de 
2023, pelas mãos do Grupo 
BF, detentor das marcas 
Momentus Senior e Memoville, 
e contará com cerca de 137 
apartamentos, num misto de 
senior residences e assisted 
living (com instalações 
independentes). 

ASSISTED LIVING & MEMORY 
CARE

 Instituições focadas em 
residentes com alguma 
patologia específica. Estas 
instituições não são dirigidas a 
utentes com elevado grau de 
dependência. 

A Memoville, maior residência 
deste conceito em toda a 
Península Ibérica, situada na 
Beloura e com data de 
conclusão até ao verão de 
2021, está focada nas 
patologias que afetam a 
memória e que 
consequentemente implicam 
um cuidado mais 
personalizado.

Soluções residenciais 
que ofereçam uma 
adequada adaptação das 
suas infra-estruturas às 
necessidades especificas 
dos residentes, aliadas a 
fatores diferenciadores 
que podem passar pelos 
cuidados domiciliários 
ou teleassistência, são 
apostas contempladas 
pelos operadores 
privados.  

Em Portugal, os preços médios praticados em residências sénior privadas 
e de qualidade, podem ascender aos 2.200€ para um quarto single e aos 
1.800€ para um quarto duplo.   “ “

O FUTURO DA 
VIDA SENIOR
OS NOVOS 
CONCEITOS

“

“

OFERTA DE SERVIÇOS 
E ATIVIDADES 
INTEGRADAS EM 
UNIDADES 
RESIDENCIAIS 
SENIOR PRIVADAS

EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA

Com uma aposta na qualidade e inovação 
muito valorizada, os grupos privados 
apresentam uma abordagem ao seu target-
alvo diferenciadora comparativamente à 
oferta do já referenciado 3º sector.  Focados 
na otimização de recursos e gestão 
profissionalizada dos seus equipamentos 
e serviços, os operadores privados 
distinguem-se pela introdução de várias 
conceitos dependendo do nível de serviços 
e cuidados prestados 

A Savills levantou um total de 64 
residências seniores, de norte a sul do 
país que se enquadram no conceito de 
residências assistidas, caracterizadas por 
uma oferta de equipamentos e serviços 
de qualidade, direcionados para o público 
sénior que apresente um grau de autonomia 
elevado, podendo igualmente prestar 
cuidados e serviços médicos através de 
parcerias estabelecidas com unidades de 
saúde.

Portugal conta com a presença de 
operadores privados de grande dimensão, 
alguns deles com origem em grupos 
financeiros. É o caso do Grupo José de 
Mello Residências, do Grupo Luz Saúde e do 
Grupo Residências Montepio, que somam 
um total de 10 residências e representam 
uma oferta de mais de 1.000 camas. Na 
sua origem operacional, alguns dos grupos 
presentes no mercado nacional sofreram 
uma evolução no seu modelo operacional 
que inicialmente estava apenas concentrado 
na prestação de cuidados domiciliários 
passando depois a estar dedicado a 
modelos residenciais.

O maior grupo a operar atualmente em 
Portugal é o grupo francês Orpea que 
expandiu a sua atividade para território 
nacional no ano 2018. Com mais de 
800 centros em toda a Europa, opera 
8 residências em Portugal, com uma 
capacidade superior a 700 camas e um 
hospital.

Na base dos seus modelos operacionais 
a relação entre os fatores eficiência 
e qualidade são os grandes pilares, 
procurando em úlltima análise o 
estabelecimento de relação equilibrada 
entre a necessária racionalização de 
recursos, qualidade dos serviços prestados 
com vista a uma maior maximização dos 
benefícios económicos. 

Podemos observar também a existência 
de modelos mistos, que integram uma 
oferta ligada à Rede Nacional de Cuidados 
Contínuados (RNCC) e camas destinadas a 
oferta privada. Exemplo disso, é o modelo 
operado pela Residências Montepio. Este 
grupo deverá encerrar o ano 2020 com uma 
oferta de 553 camas privadas e 518 camas 
inscritas na RNCC.

Verifica-se também o estabelecimento 
de parcerias estratégicas que potenciam 
o alargamento e promovem uma maior 
especialização de serviços. 

Recentemente, o Grupo José de Mello 
Residências e Serviços e o Grupo AGEAS 
Portugal estabeleceram uma parceria, 
tomando partido da experiência e 
conhecimento do mercado sénior destas 
duas entidades de referência. 

Não esquecendo que a conjuntura atual 
sem precedentes poderá provocar um delay 
nas intenções de expansão, são alguns 
os promotores que continuam a apostar 
na expansão dos seus modelos de oferta 
residencial sénior.

Montepio, Amera, Clece, Grupo BF e Grupo 
Mello lideram as intenções de abertura de 
mais unidades residenciais. Projetos que 
se pautam cada vez mais por conceitos 
inovadores e aposta no incremento de 
serviços médicos direcionados para 
os diferentes graus de autonomia dos 
seus residentes e sempre com a tónica 
colocada na excelência e qualidade da suas 
instalações. 

Das 64 residências sénior levantadas pela Savills e 
que se enquadram num conceito de serviço altamente 
profissionalizado e de qualidade, foi aferida uma 
capacidade média de 59 camas por residência

Fonte:  Carta Social

“ “

“

“
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Nos últimos anos Portugal viu o seu 
reconhecimento internacional enquanto 
destino de turismo e residencial aumentar 
exponencialmente. 

No ano 2019, 8,5% do volume de vendas 
residenciais foi atribuído a compradores 
internacionais, sendo que grande parte deles, 
adquiriu residência ao abrigo do programa 
Golden visa. 

40% dos compradores internacionais investiram 
mais de 500 mil euros em 2019 para aquisição de 
residência em Portugal, representando um total 
de 13,3% do montante total transacionado. 

A compra de habitação por compradores com 
+65 anos poderá representar uma oportunidade 
interessante para o segmento de senior living, 
alavancada pelos fundamentos de mercado que 
colocam Portugal na posição dianteira de países 
mais atrativos para passar os anos de reforma. 
Para este grupo etário, que aspira agora viver 
os seus anos dourados de forma ativa, o 
investimento em unidades residenciais poderá 
reverter-se para unidades residenciais inseridas 
em conceitos de senior living, quer para pessoas 
com total autonomia quer para pessoas que 
possam vir a necessitar de serviços e cuidados 
médicos. 

De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde, uma 
percentagem que poderá 
ascender aos 50% dos casos fatais 
de covid-19 ocorreram em 
residências de lares de idosos por 
toda a Europa. A explicação é 
simples. A população idosa 
apresenta um maior índice de 
vulnerabilidade que se agrava num 
ambiente fechado altamente 
facilitador do contágio.

A maioria das residências de 
idosos não estavam devidamente 
preparadas para o impacto desta 
pandemia, com o nível de rapidez 
de resposta, implementação de 
medidas sanitárias e meios 
humanos, a variar entre 
residências. 

Para além do impacto nos custos 
de operação por força  de um 
maior incremento nos recursos 
humanos e equipamentos 
adicionais, houve uma obrigatória 
readaptação dos espaços, por  
forma a serem criados espaços de 
isolamento. 

O  aumento de contratações de 
profissionais de saúde e de 
cuidados diários (enfermeiros e 
animadores socioculturais, com 
redefinição das atividades 
previstas para compensar outras 
iniciativas que foram canceladas), 
foi também a solução encontrada 
no sentido de colmatar eventuais 
baixas médicas e ampliar os 
serviços oferecidos dentro das 
instituições.

O distanciamento social e o 
isolamento têm sido 
particularmente dificeis para os 
mais idosos e prejudiciais para 
todos os utentes de residências 
seniores, que se vêm agora 
privados do contacto com os seus 
familiares mais próximos. 

Como forma de combater este mal 
necessário, algumas residências 
aderiram a soluções digitais  
( sistemas de teleconferência) para 
minimizar a distância e promover  
a comunicação entre o idoso e os 
seus familiares.

Os jardins e os espaços verdes 
ganharam uma nova dimensão e 
são agora ainda mais valorizados, 
passando a constituir um fator de 
peso na escolha de uma residência. 

Em Portugal, os principais operadores privados que atuam no segmento de residênciais 
sénior assistidas contabilizam uma oferta aproximada de 3 000 camas.

Com uma procura superior à oferta 
disponível, o mercado das residências 
senior apresenta fortes fundamentos que 
lhe conferem força e atratividade. A 
competitividade sentida na classe de ativos 
ditos tradicionais, dirige agora as atenções 
para esta classe de ativos munida de 
características muito apelativas para os 
investidores que procuram diversificar o 
grau de risco das suas carteiras.

Devido ao seu modelo operacional e aos 
serviços que implicam, este tipo de ativos 
são geradores de rendimentos provenientes 
de diferentes fontes, o que resulta num 
modelo de rendimento diversificado.

Mas, sem dúvida, que o fator mais atrativo 
para os investidores é perspetiva de um 
rendimento de longo-prazo, assente no 
aumento da esperança de vida e pela 
mudança nas variáveis demográficas que 
apontam para o expressivo potencial do 
mercado senior enquanto utilizador e 
consumidor de produtos de saúde e 
bem-estar.
Fruto do contexto atual onde as alterações 
na pirâmide etária abrem o mercado a 
novas oportunidades de negócio, temos 
vindo a assistir nos anos mais recentes a 
um interesse crescente pelo mercado de 
care homes e senior living. 

No contexto europeu, o investimento 
comercial no segmento de senior living 
apresenta um histórico consolidado em 
mercados como França, Reino Unido e 
Alemanha (entre outros). 

O Reino Unido afirma-se como o destino 
líder no volume de ativos transacionados 
no segmento de senior living, tendo no ano 
2019 superado os 2,6 mil milhões de euros, 
seguido da Alemanha com 1,4 mil milhões 
de euros e pela Suécia com 617 milhões de 
euros.

No conjunto dos mercados europeus 
mencionados, os investidores institucionais 
(46%) são os mais ativos, seguidos dos 
REIT ś (26,7%) e por um agregado de 
investidores privados (25%). 
Em Portugal, as transações registadas 
neste segmento não têm ainda uma 
expressão significativa no cômputo geral, 
devendo-se este fato à predominância da 
exploração de residências sénior pelos 
próprios operadores, e ao ainda muito 
escasso número de equipamentos 100% 
direcionados ao conceito de senior living. 

Historicamente definido como um mercado altamente fragmentado 
e sujeito a regulamentação estatal, o segmento de senior living 
assiste agora a uma mudança pela entrada no mercado de operadores 
privados, altamente especializados e que pretendem expandir a sua 
atividade a nível internacional e conquistar quota de mercado. 

46% DO INVESTIMENTO EM SENIOR LIVING NO ANO 2019 FOI REALIZADO 
POR INVESTIDORES INSTITUCIONAIS

Esta é uma área de negócio estratégica para 
o grupo, sobretudo em Portugal, onde a 
esperança média de vida crescente e tendência 
para um envelhecimento ativo exigem opções 
ajustadas a esta nova realidade.

DE ALTERNATIVO 
A CORE

Apetite por retornos 
mais atrativos e 
diversificação de 
carteiras de 
investimento, tendo 
em consideração o 
grau de incerteza 
que poderá 
caracterizar alguns 
ativos tradicionais.

A atual e futura 
conjuntura 
demográfica  assente 
no envelhecimento 
acentuado da 
população exige uma 
maior oferta de 
serviços e 
equipamentos que 
responda às 
necessidades desta 
população mais idosa.

Contratos de 
arrendamento com 
uma duração entre 
20 a 30 anos.

Os ativos de Senior 
Living e Care Homes 
apresentam das 
taxas mais elevadas 
de ocupação, acima 
dos 80%.

Ativos pertencentes ao 
universo de Senior 
Living pressupõem um 
rendimento garantido 
por um longo periodo 
de tempo.

Cuidados informais, 
prestados na sua 
grande maioria pelos 
familiares, são cada vez 
menos uma resposta 
adequada.

IMPACTO  
DA COVID-19

DRIVERS DA PROCURA

• Necessidade crescente de 
interação social e combate 
ao isolamento  e exclusão 
social.

• Consciência mais elevada 
dos beneficios da atividade 
fisica e do conceito de 
envelhecimento ativo.

• Preferência por residências 
que ofereçam divesidade 
de serviços que promovam 
a saúde mental e bem-estar 
físico.

• Sensibilidade ao fator preço.

• Maior procura por residências 
que ofereçam o conceito de 
Living, um sentimento de 
conforto “Feel Like Home” e 
que promovam um sentido 
de comunidade.

• Valorização de espaços 
verdes e manutenção da 
ligação com o mundo 
exterior.

- GRUPO CLECE VITAM EM DECLARAÇÕES AO ECONOMIA AO MINUTO

Fonte: RCA analisado por Savills Research
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Acima do fator 
qualidade, continua a 
estar o fator preço. A 
entrada de investidores 
e operadores privados 
no mercado de senior 
living e care homes veio 
adicionar ao mercado 
novos comparativos.

P R O C U R AUM MERCADO NA MIRA DOS INVESTIDORES

VOLUME TOTAL DE INVESTIMENTO EM SENIOR LIVING



Os números da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) sobre a população 
beneficiária de cuidados de longa duração 
com +65 anos, mostram um padrão 
crescente quando comparados aos 
cuidados prestados em casa. 

O atendimento domiciliário oferece a 
possibilidade de receber uma amplo 
conjunto de serviços de assistência 
médica para idosos, enquanto 
permanecem no seu domicílio.

Existem vários motivos que podem 
ser apontados para o aumento do 
atendimento domiciliar, sendo os 
principais ligados a fatores sociais e 
económicos.

A casa é um lugar de associações 
emocionais e físicas, memórias e conforto. 

O  fator financeiro representa também um 
obstáculo à adesão a residências seniores. 
As soluções domiciliares oferecem uma 
redução de gastos públicos e  em muitos 
países, nos quais Portugal não é exceção, 
estão cada vez mais integrados no sistema 
de saúde.

Alguns operadores de residências 
de idosos estão a debruçar-se mais 
atentamente para estas soluções de 
cuidados ao idoso, oferecendo serviços de 
assistência domiciliar. 

Não obstante, continuamos a acreditar 
que esta tendência não irá anular a 
procura por residências séniores. 
Diferentes condições de saúde, requerem 
diferente soluções de cuidados e 
muitas casas estão e continuarão a 
estar totalmente desadequadas às 
necessidades dos seus residentes.
Além disso, o aumento da demência 
nos mais velhos trará uma inevitável 
necessidade de espaços focados 
nos cuidados de pessoas com essas 
patologias. A título de exemplo, em 
2013, 44 milhões de pessoas sofriam de 
demência em todo o mundo, prevendo-se 
que o número triplique até 2050 (segundo 
a Alzheimer Disease International); 

Uma oportunidade de mercado nasce 
também das residências sénior focadas 
na população estrangeira, em zonas 
próximas à costa e a campos de golfe, 
(a região algarvia apresenta um enorme 
potencial de desenvolvimento para tipo 

de produto residencial direcionado para 
uma classe social com elevado poder 
económico);

As residências sénior estarão no radar 
dos utentes nacionais à medida que as 
gerações mais jovens (agora na ordem 
dos 40 ou menos anos), começarão a 
chegar à velhice, tendo já uma outra visão 
dos bens materiais (mais desapegadas), 
e que valoriza o bem-estar e a segurança 
independentemente do lugar, o que 
deverá acontecer nos próximos 20 a 30 
anos;

Os principais investidores que chegarão 
ao nosso mercado serão um misto 
de estrangeiros e nacionais, ainda 
maioritariamente numa ótica de 
exploração de espaços próprios. As 
aquisições de residências já existentes 
aumentará, por forma a permitir o 
crescimento da atividade dos operadores 
instalados, que encontram assim a 
possibilidade de crescimento sem 
necessidade de construção de raiz, 
sobretudo no que diz respeito ao conceito 
de assisted living.

É expectável que a percentagem da população idosa que recebe cuidados de 
longa duração em casa continue a aumentar nos próximos anos.”“ “
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