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Parte casa, parte escritório

Os compradores consideram cada vez mais a sua pegada ambiental 
quando se trata do seu imóvel, algo que também pode ajudar a 
minimizar os custos correntes para os proprietários. 

Conectividade e serviços Credenciais ambientais

A proximidade de serviços, o acesso à Internet de alta velocidade 
e uma boa vista são considerados os três principais fatores para os 
compradores. O espaço exterior também é importante, com os que pretendem 
comprar num ambiente urbano a dar bastante importância a espaços exteriores de 
tamanho pequeno ou médio, ao passo que os que compram num ambiente rural 
dão prioridade a jardins de maiores dimensões. 

Quase 70% 
dos compradores consideraram a eficiência energética uma 
característica importante do imóvel, com metade dos inquiridos 
a indicar que os materiais de construção sustentáveis 
eram importantes.

Entre os compradores que procuram um 
imóvel novo, estes fatores são ainda mais 
importantes: 87% consideraram a 
eficiência energética importante, 
enquanto quase três quartos 
(74%) indicaram que os 
materiais de construção 
sustentáveis são 
importantes.

Com a pandemia a obrigar muitas pessoas a trabalhar 
a partir de casa, mais de um quarto (27%) dos 
inquiridos indicaram que o trabalho a partir de casa 
tinha influenciado a sua decisão de compra 
de alguma forma.

Praticamente três quartos (74%) dos inquiridos 
esperavam trabalhar a partir de casa pelo 
menos um dia por semana após a Covid-19, 
face a apenas um quarto antes da pandemia.

Em busca de 
um idílio rural

das pessoas esperam comprar 
num ambiente rural (quer se 
trate de uma residência 

principal ou secundária), face a apenas 37% das 
pessoas com menos de 40 anos.

73% 
Na faixa etária dos 60 aos 69 anos, 

das pessoas que procuram uma 
residência principal planeiam 
comprar num ambiente rural. 

Entre aqueles que procuram uma segunda 
residência, este valor sobe para 80%.  

58% 
Na busca de mais espaço, 

As pessoas com mais de 40 anos 
colocam maior ênfase na 
proximidade do campo: 57% 
consideram este fator importante, 
face a 32% entre os inquiridos com 
menos de 40 anos.  

Entre as pessoas com menos de 
40 anos, 53% consideram 
importante a proximidade de 
instalações desportivas, 
face a 34% na faixa etária acima 
dos 40 anos. 

Introdução

A Savills World Research realizou um inquérito entre os 
compradores na rede Savills que procuravam um imóvel em 
França, Itália, Portugal e Espanha, em fevereiro e março de 2021. 
As conclusões, baseadas em cerca de 500 respostas, dão uma 
perspetiva sobre as motivações e desejos atuais dos 
compradores de casas. 
 
A pandemia da Covid-19 provocou mudanças na forma como as pessoas vivem e trabalham, 
alterando o que os compradores consideram importante no seu lar. Desde a procura de mais 
espaço, à necessidade de conectividade para facilitar o aumento do trabalho a partir de casa, a 
uma maior sensibilidade em relação às questões ambientais, as conclusões realçam tendências 
que se fazem sentir não só nos mercados onde foi realizado o inquérito, mas em todos os 
mercados residenciais a nível mundial. 

Principais conclusões



Os compradores planeiam passar mais tempo nas suas segundas residências como resultado da pandemia

O TEMPO MÁXIMO QUE OS COMPRADORES ESTÃO 
DISPOSTOS A VIAJAR PARA A SUA SEGUNDA RESIDÊNCIA

Fonte: Savills Research Fonte: Savills Research

COMO A QUANTIDADE DE TEMPO QUE OS COMPRADORES PLANEIAM PASSAR NA SUA SEGUNDA RESIDÊNCIA SE ALTEROU DEVIDO À PANDEMIA

Metade dos compradores em França estão 
dispostos a viajar mais de cinco horas para chegar 
à sua segunda residência, em comparação com 
apenas um quarto dos compradores em Espanha
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Fonte: Savills Research   Nota: Percentagem de inquiridos que estão a trabalhar

Entre os compradores franceses, 
há uma forte preferência por 
imóveis em segunda mão

OS COMPRADORES PLANEIAM COMPRAR UM 
IMÓVEL NOVO OU EM SEGUNDA MÃO? 

Segunda mão Sem preferência Construção nova

Britânicos Alemães
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FOR 
SALE

dos inquiridos planeiam 
passar entre 9 a 12 
semanas por ano na sua 
segunda residência

23%

Diminuiu Sem alteração Aumentou

A compra de uma segunda residência ou de uma 
casa de férias continua a ser uma motivação 
importante para os compradores de imóveis de 
luxo. Entre os inquiridos, 37% indicaram que este 
era a sua principal razão para comprar. 

Num impulso para o setor, o aumento do trabalho remoto significa que os proprietários 
irão passar mais tempo nas suas segundas residências. As preferências em termos de 
imóveis variam consoante o país e a nacionalidade. Os proprietários em França estão 
dispostos a viajar mais tempo para as suas segundas residências, enquanto os 
compradores alemães estão abertos ao maior leque de tipos de propriedades. 
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Foco nas segundas residências

Menos de 30 minutos 30 minutos a 1 hora 1 hora a 90 minutos

2 a 3 horas 3 a 4 horas90 minutos a 2 horas

4 a 5 horas Mais de 5 horas

Comparação por país



O que é que os compradores em França consideram importante?

Fonte: Savills Research   Nota: inquiridos que dizem ser “muito importante” ou “algo importante”

FATORES LOCAIS

Proximidade de serviços 

Proximidade de instalações médicas 

Proximidade de um parque ou espaço 
verde público  

81%81%

65%65%

58%

Uma boa vista 

Acesso à Internet de alta velocidade 

Grande espaço exterior, como um jardim

94%

88%

66%

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Eficiente em termos energéticos

Materiais de construção sustentáveis 

Fontes de energia renováveis

62%

50%

39%

A França continua a ser um mercado sobretudo doméstico
Nacionalidade das pessoas que procuram uma segunda residência em França: 

48% 

€

€
€
€

Motivação dos compradores de imóveis para comprar Urbano Rural

Fonte: Savills Research  Nota: urbano incluído numa cidade ou vila. Rural incluído numa aldeia, no campo, nas montanhas ou numa localização costeira.

(48%) dos inquiridos 
tinha um orçamento 
superior a 1 milhão de 
EUR, sendo que 13% 
tinham um orçamento 
acima de 3 milhões 
de EUR.

Quase metade 

Mudança

Segunda residência/casa de férias

Mudança para um imóvel maior

Investimento para alugar a tempo inteiro

Mudança para um imóvel mais pequeno

Alteração nas circunstâncias pessoais

Compra da primeira residência
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*os valores podem não totalizar 100% devido ao arredondamento 

França

A Savills World Research realizou um inquérito entre os compradores na rede Savills que procuravam um imóvel 
em França, Itália, Portugal e Espanha, em fevereiro e março de 2021. As conclusões, baseadas em cerca de 500 
respostas, dão uma perspetiva sobre as motivações e desejos atuais dos compradores de casas.

Destaques por país 



Proximidade de serviços

Proximidade de instalações médicas 

Proximidade de um parque ou 
espaço verde público

87%

61%

53%

Uma boa vista 

Acesso à Internet de alta velocidade 

Espaço exterior médio, por exemplo, 
um pátio ou terraç

94%

78%

93%

Eficiente em termos energéticos 

Fontes de energia renováveis

Materiais de construção sustentávei

72%

50%

56%

O que é que os compradores de imóveis em Itália consideram importante? 

Fonte: Savills Research  Nota: inquiridos que dizem ser “muito importante” ou “algo importante”

Um comprador típico no 
segmento de luxo em Itália tem 
entre 50 a 59 anos de idade, com 
um terço dos inquiridos a 
pertencer a esta faixa etária e 
quase dois terços (63%) a terem 
mais de 50 anos. 

Um mercado de luxo internacional 
O mercado de segundas residências em Itália é altamente internacional, com os britânicos a serem 
responsáveis pela maior percentagem de compras de segundas residências no nosso inquérito 
(43%). O mercado de residências principais, no entanto, continua a ser sobretudo doméstico, 
embora os compradores internacionais também estejam ativos.

SEGUNDA RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA PRINCIPAL
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Fonte: Savills Research  
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*os valores podem não totalizar 100% devido ao arredondamento

FATORES LOCAIS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

No entanto, os compradores de 
imóveis de luxo em Itália 
tiveram a percentagem mais 
elevada de inquiridos com 
menos de 40 anos em todos os 
mercados analisados. 

14% 
dos inquiridos que iam 
comprar em Itália 
tinham menos 
de 40 anos, face 
a apenas 1% 
em Espanha.  

Itália
Destaques por país 

A Savills World Research realizou um inquérito entre os compradores na rede Savills que procuravam um imóvel 
em França, Itália, Portugal e Espanha, em fevereiro e março de 2021. As conclusões, baseadas em cerca de 500 
respostas, dão uma perspetiva sobre as motivações e desejos atuais dos compradores de casas.
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Fonte: Savills Research

Proximidade de uma praia 

Proximidade de serviços 

Proximidade de um grande aeroporto 

Acesso à Internet de alta velocidade 

Uma boa vista 

Piscina 

Eficiente em termos energéticos 

Fontes de energia renováveis

Materiais de construção sustentáveis 

O golfe continua a ser um fator essencial: 
os compradores em Portugal valorizam a 
proximidade de um campo de golfe
Quão importantes são os seguintes fatores para os 
compradores ao considerar onde comprar?

A procura de segundas residências em 
Portugal continua em alta entre os 
britânicos, que representam quase 
metade (47%) dos inquiridos que 
pretendem comprar uma segunda 
residência em Portugal. Os 
compradores irlandeses e portugueses 
vêm logo a seguir, com 15% cada.

O que é que os compradores de imóveis em Portugal consideram importante?

Fonte: Savills Research   Nota: inquiridos que dizem ser “muito importante” ou “algo importante”
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desportivas
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Portugal é popular 
entre os compradores 
de segundas 
residências 
britânicos e 
irlandeses  
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FATORES LOCAIS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

63%
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70%

37%

27%
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15% 
dos inquiridos tinham um orçamento 
acima de 3 milhões de EUR 

Portugal
Destaques por país 

A Savills World Research realizou um inquérito entre os compradores na rede Savills que procuravam um imóvel 
em França, Itália, Portugal e Espanha, em fevereiro e março de 2021. As conclusões, baseadas em cerca de 500 
respostas, dão uma perspetiva sobre as motivações e desejos atuais dos compradores de casas.



Proximidade de serviços 

Proximidade de uma praia 

Proximidade de um grande aeroporto 

Uma boa vista 

Internet de alta velocidade 

Grande espaço exterior, por 
exemplo, um jardim 

Eficiente em termos energéticos

Aparelhos que conservam água 

Fontes de energia renováveis 

Brits remain the dominant nationality for second home purchases
Nationality of second home buyers surveyed

O que é que os compradores de imóveis em Espanha consideram importante?

Fonte: Savills Research   Nota: inquiridos que dizem ser “muito importante” ou “algo importante”

Três quartos  
(74%) dos inquiridos 
que planeavam 
comprar em Espanha 
tinham um 
orçamento inferior a 
1 milhão de EUR. 

82% 
dos compradores 

de imóveis de 
luxo têm mais de 

50 anos, com 
40% a estarem na 

faixa etária dos 
50 a 59 anos.

€

Os compradores de imóveis de luxo 
em Espanha continuam a preferir uma 
casa, com 57% dos inquiridos a indicar 
que esperava comprar este tipo de 
imóvel. Entre aqueles com um 
orçamento superior a 1 milhão de 
EUR, este número aumenta para 76%.
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Fonte: Savills Research

50-59

50+

*os valores podem não totalizar 100% devido ao arredondamento

FATORES LOCAIS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Espanha
Destaques por país 

A Savills World Research realizou um inquérito entre os compradores na rede Savills que procuravam um imóvel 
em França, Itália, Portugal e Espanha, em fevereiro e março de 2021. As conclusões, baseadas em cerca de 500 
respostas, dão uma perspetiva sobre as motivações e desejos atuais dos compradores de casas.
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A Savills plc é um fornecedor global de serviços 
imobiliários, estando cotada na Bolsa de Valores de 
Londres. Temos uma rede internacional de mais de 
600 escritórios e associados espalhados pelas 
Américas, Reino Unido, Europa continental, 
Ásia-Pacífico, África, Índia e Médio Oriente, oferecendo 
um vasto leque de serviços especializados de 
aconselhamento, gestão e transações, a clientes de 
todo o mundo. Este relatório destina-se apenas a fins 
informativos de caráter geral. Não pode ser publicado, 
reproduzido ou citado, em parte ou na íntegra, nem 
pode ser usado como base para qualquer contrato, 
prospeto, acordo ou qualquer outro documento sem 
consentimento prévio. Embora tenham sido envidados 
todos os esforços para garantir a sua exatidão, a Savills 
não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer 
perdas, diretas ou indiretas, decorrentes da sua 
utilização. O conteúdo está rigorosamente sujeito a 
direitos de autor e a sua reprodução total ou parcial, 
sob qualquer formato, é proibida sem autorização por 
escrito da Savills Research.


