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A economia portuguesa manteve um bom nível  
de crescimento no primeiro semestre de 2019.  
As estimativas de fecho de ano apontam para  
um crescimento do PIB de 1,7%, abaixo dos 2,1% 
registados em 2018. 

O investimento mantém-se como um importante 
motor da economia, estimando-se um crescimento 
em 2019 de 6,4%.

A procura interna tem tido igualmente um papel 
significativo, com a estimativa de crescimento      
do consumo privado em 2019 nos 2,2%.  

O aumento do poder de compra das famílias 
portuguesas continua a estimular o setor de retalho. 
De acordo com o índice de procura de retalho da 
Cushman & Wakefield, foram registados em 
Portugal nos primeiros 8 meses do ano mais de  
550 operações.

A predominância do comércio de rua manteve-se 
em 2019, com 71% do total das novas aberturas.

Na Grande Lisboa foram transacionados até agosto 
cerca de 136.000 m2 de escritórios distribuídos por  
116 negócios, representando um crescimento 
homólogo de 6,6% face a 2018.

No Grande Porto, a procura ficou fortemente 
limitada pelo reduzido volume de oferta, tendo, 
ainda assim, acumulado no primeiro semestre 
22.300 m2 de área contratada.

A colocação de novos projetos no mercado deverá 
responder à escassez de espaço, ainda que se 
substancie de forma muito gradual.

INDICADORES ECONÓMICOS 2019

136.000 m2
Área transacionada Grande Lisboa

22.300 m2
Área transacionada Grande Porto

INDUSTRIAL14
Não obstante um clima internacional menos 
favorável, as perspetivas para a evolução do  
setor exportador em Portugal são positivas, 
estimando-se para 2019 um dos níveis de 
crescimento mais fortes da Zona Euro. 

A atividade de ocupação no mercado imobiliário 
voltou a desapontar as expetativas de maior 
dinamismo. Na primeira metade do ano foram 
identificados 13 negócios que acumulam pouco 
mais de 31.000 m2 transacionados. 

A manutenção de níveis de procura aquém das 
expetativas é em parte explicada pela escassez  
de novos projetos.

+3,0%
Exportações 2019

31.000 m2
Área transacionada

4,00 €/m2 
Renda Prime Lisboa

1,7%
PIB

2,2%
Consumo privado

3,0%
Exportações

6,4%
Investimento

550
Novos negócios de retalho

71%
Negócios de comércio de rua

60%
Grande Lisboa

180.000 m2
Oferta projetada Grande Lisboa

180.000 m2
Oferta projetada Grande Porto
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HOTELARIA 16 22

26

Os indicadores de procura do primeiro semestre 
evidenciaram  a estabilização da atividade turística 
em Portugal.  
Entre janeiro e junho, as dormidas totalizaram 25,5 
milhões, refletindo uma evolução de apenas 0,6%.

Ainda que a procura reflita estabilidade,  
os indicadores de operação hoteleira continuam  
a registar subidas nos proveitos totais, na ordem 
dos 4,9% a nível nacional.

INDICADORES TURÍSTICOS

25,5 milhões
Dormidas em estabelecimentos hoteleiros

€ 71,4
Preço médio por quarto

9,8 milhões
Turistas 

€ 41,5
RevPAR

RESIDENCIAL 20
Segundo informação do SIR, relativa ao 2º trimestre 
de 2019, a cidade de Lisboa revela um crescimento 
médio homólogo de 12% nos preços de venda dos 
apartamentos novos, situando-se nos  
5.641 €/m2.

Na cidade do Porto os valores de mercado mantêm 
ainda um crescimento acentuado, na ordem  
dos 34% em termos médios, situando-se 
nos 3.438 €/m2.

VALORES MÉDIOS DE OFERTA E VENDA

€ 6.909 /m2

Preço médio oferta - Lisboa

€ 5.641 /m2

Preço médio venda - Lisboa

€ 3.709 /m2

Preço médio oferta - Porto

€ 3.438 /m2

Preço médio venda - Porto

INVESTIMENTO
Portugal assistiu nos últimos anos a um elevado 
volume de investimento canalizado para o mercado 
imobiliário. Entre janeiro e agosto deste ano foram 
fechadas mais de 30 operações em ativos 
imobiliários comerciais em território nacional, 
envolvendo cerca de €1,6 mil milhões. 
 
Os setores de retalho e escritórios lideraram           
o volume de investimento, respetivamente com 
34% e 33% dos capitais alocados ao imobiliário 
comercial, mas foi  o setor hoteleiro que ganhou 
destaque em 2019, tendo sido responsável por 27% 
do volume transacionado.

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO COMERCIAL
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REABILITAÇÃO 
URBANA
A atividade de promoção e reabilitação urbana 
manteve-se em alta entre janeiro e julho de 2019, 
tanto em Lisboa como no Porto, com mais 
transações realizadas e maior número de projetos 
aprovados em comparação com o mesmo período 
do ano anterior. O setor residencial continua a ser  
o principal dinamizador do mercado, contribuindo 
ativamente para a sucessiva subida dos preços de 
transação de prédios para reabilitação em ambas 
as cidades.

320.000 m²
Área licenciada Lisboa

210.000 m²
Área licenciada Porto
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A economia portuguesa 
manteve um bom nível de 
crescimento no primeiro 
semestre de 2019
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INDICADORES ECONÓMICOS 2019

PREVISÕES ECONÓMICAS 2020/2021

MERCADO DE TRABALHO

NOTAS DE CRÉDITO DÍVIDA PÚBLICA

A economia portuguesa manteve um bom nível de 
crescimento no primeiro semestre de 2019, ainda que 
o arrefecimento económico global tenha contribuído 
para um menor aceleramento. As estimativas de fecho 
de ano apontam para um crescimento do PIB de 1,7%, 
abaixo dos 2,1% registados em 2018. 

A procura interna tem tido um papel significativo para 
a economia. O consumo das famílias portuguesas 
deverá crescer 2,2% até ao final do ano, em 
conformidade com o aumento do poder de compra  
e com a redução da taxa de desemprego, que em 
2019 volta  a descer, cifrando-se agora nos 6,4%.  
A taxa de inflação encontra-se ainda em níveis baixos 
(0,7%), esperando-se a sua recuperação gradual até 
2022, ano em que se estima que atinja os 2%. 

O investimento mantém-se como um importante 
motor da economia, estimando-se um crescimento 
em 2019 de 6,4%, fruto do crescimento do setor       
da construção e da importação de equipamentos 
(incluindo a compra de uma nova frota de aviões    
por parte da TAP).

ECONOMIA

1,7%
PIB

1,4% / 1,1%
PIB

2,2%
Consumo privado

1,6% / 1,3% 
Consumo privado

3,0%
Exportações

2,4% / 2,2%
Exportações

6,4%
Investimento

2,5% / 2,5%
Investimento

6,4%
Taxa de desemprego

+1,0%
Criação de emprego

Fonte: Oxford Economics

As estimativas para os próximos anos apontam para 
uma desaceleração do crescimento do PIB para 1,1% 
em 2021. O abrandamento das exportações e do nível 
de investimento são os fatores apontados pela Oxford 
Economics para esta tendência, em parte 
responsabilidade de uma maior dificuldade no acesso 
às linhas de crédito. Em 2020 estas variáveis deverão, 
ainda assim, evoluir positivamente, respetivamente 
2,4% e 2,5%.

A procura das famílias irá manter uma evolução 
favorável nos próximos anos, graças a uma maior 
propensão ao consumo, facilitada pelo ambiente de 
baixas taxas de juro. O crescimento estimado para  
o consumo privado em 2020 é de 1,6% e de 1,3%  
em 2021.

A melhoria continuada das contas públicas e a 
consolidação da sustentabilidade do setor bancário 
contribuiu para aumentar a confiança dos investidores 
na economia portuguesa. As 4 principais agências de 
rating atribuem hoje a Portugal um nível de risco BBB 
(ou equivalente) e, com exceção da S&P que voltará a 
pronunciar-se em setembro, todas reportam um 
outlook positivo.

O investimento mantém-se como um 
importante motor da economia, estimando-se 
um crescimento em 2019 de 6,4%

Baa3
Positivo
Moody’s

BBB 
Estável
Standard & Poor’s

BBB 
Positivo
Fitch

BBB 
Positivo
DBRS
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A procura de espaços
de escritórios na Grande 
Lisboa registou até agosto
um crescimento de 6,6% face   
ao mesmo período de 2018

Uma publicação Cushman & Wakefield
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ESCRITÓRIOS

PROCURA POR ZONAPROCURA POR SEMESTRE

EMPREENDIMENTOS INAUGURADOS

A procura de espaços de escritórios na Grande Lisboa 
registou até agosto um crescimento de 6,6% face          
a 2018.

Entre janeiro e agosto foram transacionados cerca   
de 136.000 m2 de escritórios distribuídos por 116 
negócios. A Zona 6 (Corredor Oeste) e a Zona 5 
(Parque das Nações) concentraram o maior volume 
de área contratada neste período, com 24% e 20% 
respetivamente.

As maiores operações foram protagonizadas pela 
Ageas, que adquiriu 17.400 m2 para a sua futura sede 
no Parque das Nações, e pela KPMG e PLMJ, que 
ocuparam respetivamente 9.950 m2 e 6.950 m2 no 
FPM 41. Até à entrada de novos edifícios de 
escritórios, e resultado do forte dinamismo da 
procura, a disponibilidade de espaços na Grande 
Lisboa é de apenas 175.000 m2, traduzindo uma taxa 
de desocupação de 3,7%. 

GRANDE LISBOA

Fonte: Cushman & Wakefield, LPI

*Janeiro a agosto

136.000 m2
Área transacionada

6,6%
Crescimento homólogo

3,7%
Taxa de desocupação

23.000 m2
Área inaugurada

180.000 m2
Oferta projetada

EDIFÍCIOS ZONA OCUPANTE ÁREA (m2)

Fontes Pereira de Melo, 41 1 PLMJ / KPMG 20.000

Duque d’Ávila, 79 2 Grupo Manuel Champalimaud 2.000

Batista Russo 5 Decathlon 1.000
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A colocação de novos projetos no mercado tem vindo 
a responder à escassez de espaço e à crescente 
procura dos ocupantes, ainda que de forma muito 
gradual. Ao longo do ano foram concluídos 3 novos 
projetos com um total de apenas 23.000 m2, entre    
os quais se destaca o projeto FPM 41 no Prime CBD.       
A tendência de crescimento da oferta vai acentuar-se 
ao longo dos próximos anos. Até ao final de 2021 
serão lançados no mercado mais  180.000 m2           
de novos espaços, dos quais 71.000 m2 já iniciaram 
construção e são maioritariamente especulativos. 
Destaca-se a Zona 5 (Parque das Nações) onde          
a sede da Ageas e a construção especulativa da 
K-Tower acumulam 32.000 m2. Ainda nesta zona 
destaque para o edifício Lumnia (o primeiro edifício 
do Projeto EXEO) com um total aproximado de  
30.000 m2 e cuja construção deve arrancar em breve.   

GRANDE LISBOA - RENDAS MÉDIAS E PRIME

ZOO

A9

IC16

A16

A16

A36

IP7

N6

N6

N6
N6

N6

N6

IP7

E1

E1

A8

A12

E1

A36

A36

A36

A2

A5

OEIRAS

AMADORA

MONSANTO

AJUDA

PAÇO DE
ARCOS

ALGÉS

PONTE
25 ABRIL

PONTE
VASCO
DA GAMA

SINTRA
CACÉM
QUELUZ

A37

A5

A5

A37

N6-2

N117

N249-4

N249-4

N249-2

N249

N250-1

N117

N117

N250

ALFRAGIDE

MIRAFLORES

RESTELO

A9

A5

RIO TEJO

N117

N249-3

ZONA 6  
CORREDOR OESTE
12-15,5 €/m2/mês

ZONA 4  
ZONAS HISTÓRICAS
15-17 €/m2/mês

ZONA 3  
NOVAS ZONAS DE 
ESCRITÓRIOS
16-17,5 €/m2/mês

ZONA 1  
PRIME CBD
19-23 €/m2/mês

ZONA 2  
CBD
16,5-18 €/m2/mês

ZONA 5  
PARQUE DAS NAÇÕES
18-18,5 €/m2/mês

EDIFÍCIOS ZONA PROMOTOR CONCLUSÃO PREVISTA ÁREA (m2)

Defensores de Chaves 4 2 Privado 2019 4.600

Cais do Tojo 4 Qantara Capital 2019 1.250

Castilho 213 1 Vários 2019 1.500

Alagoa Office & Retail Center - Edficio E2, E3, E4 6 PV County 2019 9.400

Castilho 52 1 AM Alpha 2019 3.500

Hub Creativo do Beato 7 CML / Startup Lisboa 2019 11.000

Edificio Eurolex 1 Pontegadea 2020 5.200

Galerias Ritz 1 Sodim / Ritz 2020 2.300

K- Tower 5 Krestlis 2021 14.800

Sede AGEAS 5 Elegant Office 2021 17.400

OCUPANTE EDIFÍCIO ZONA ÁREA (m2)

Ageas AGEAS 5 17.400

KPMG FPM 41 1 9.950

PLMJ FPM 41 1 6.950

Confidencial Monsanto 6 6.820

Teleperformance 
Portugal, S.A. Open 3 5.470

Liberty Seguros Adamastor 5 4.260

Sociedade Portuguesa 
do Ar Líquido, S.A. Arquiparque I, 4 6 4.190

Agência de 
Modernização 
Administrativa, 
Parpública, Florestgal      
e Estamo

Santa Marta 55 7 3.850

UBER Rentipar 2 3.600

Sitel Malhoa 19 3 3.200

Em linha com o dinamismo 
da procura e uma reduzida 
disponibilidade de oferta, 
as rendas voltaram a 
registar subidas em todas 
as zonas. A zona 1 (Prime 
CBD) atingiu os 23€/m2/
mês e as zonas 3 (Novas 
Zonas de Escritórios)        
e 6 (Corredor Oeste) 
verificaram os 
crescimentos de renda 
prime mais acentuados,  
na ordem dos 9% e 7%, 
situando-se 
respetivamente nos 17,5€/
m2/mês e 15,5€/m2/mês.

PRINCIPAIS TRANSAÇÕES

EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO

Fonte: Cushman & Wakefield; LPI

Uma publicação Cushman & Wakefield
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O mercado de escritórios do Grande Porto tem vindo 
a assistir a uma procura consistente por parte de 
empresas multinacionais e tecnológicas que 
contribuíram ao longo dos últimos anos para um 
crescimento assinalável da colocação de escritórios 
na região.

O volume médio anual de procura de escritórios 
desde 2015, estima-se entre os 35.000 e os  
45.000 m2. Em 2019 a procura ficou fortemente 
limitada pela escassez de espaços de qualidade  
nas principais zonas do Porto, tendo, ainda assim, 
acumulado no primeiro semestre 22.300 m2 de  
área contratada. 

A ZEP, Zona Empresarial do Porto, revelou-se  
a localização mais procurada em termos de volume 
de área, com 8.500 m2. Seguiram-se a Boavista 
(Porto) e Matosinhos, com 25% e 23% da área 
contratada no primeiro semestre.

A escassez de oferta de qualidade e uma procura 
latente considerável, motivam o surgimento de novos 
projetos adaptados aos requisitos dos ocupantes 
internacionais.  Ao longo dos próximos anos mais  
de 180.000 m2 de novos escritórios vão entrar no 
mercado.

O Palácio dos Correios, na Baixa do Porto, com  
13.700 m2, o Porto Office Park na Boavista, com 
30.000 m2, e o Porto Business Plaza com 15.500 m2 
deverão estar concluídos até 2020.

As rendas de mercado refletem subidas sucessivas 
desde 2015, tendo-se mantido estáveis no primeiro 
semestre de 2019. A renda prime do Grande Porto 
situa-se nos  18€/m2/mês, praticada na Boavista 
(Prime CBD). 

GRANDE PORTO

PRINCIPAIS TRANSAÇÕES

1,5 milhões m2
Stock escritórios

22.300 m2
Área transacionada

180.000 m2
Oferta projetada

MAIA

PORTO

VILA NOVA 
DE GAIA

MATOSINHOS

GRANDE PORTO  
RENDAS MÉDIAS E PRIME

ZONA 5
MAIA 
10-12 €/m2/mês

ZONA 6
MATOSINHOS
11-14 €/m2/mês

ZONA 1
PORTO BOAVISTA 
15-18 €/m2/mês ZONA 2  

PORTO BAIXA 
13-17 €/m2/mês

ZONA 3 
PORTO ORIENTAL
10-12 €/m2/mês

ZONA 4
PORTO ZEP
10-12 €/m2/mês

ZONA 7
VILA NOVA  
DE GAIA 
10-13 €/m2/mês

Fonte: Cushman & Wakefield; Pool consultores

OCUPANTE EDIFÍCIO ZONA ÁREA (m2)

Hipoges Iberia Torre do Foco 1 1.500

Enolis  Urbo 6 1.200

Servdebt Lake Towers 7 880

OLR Retail Gonçalo Cristóvão, 23 2 750

Jolera Passeio da Boavista 1 710

MEO / Altice Torre das Antas 3 560
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O aumento do poder 
de compra das 
famílias portuguesas 
continua a estimular 
o setor de retalho

Uma publicação Cushman & Wakefield
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A predominância do 
comércio de rua 
manteve-se em 2019
O aumento do poder de compra das famílias 
portuguesas continua a estimular o setor de retalho.  
O índice do volume de negócios publicado pelo INE 
retrata um crescimento nas vendas a retalho entre 
janeiro e julho de 5,2%. O comércio não alimentar 
mantém uma evolução mais acentuada, tendo subido 
nos primeiros 7 meses do ano 6,3%, face ao aumento 
de 4,2% do setor alimentar.

De acordo com o índice de procura de retalho* da 
Cushman & Wakefield, foram registadas em Portugal 
nos primeiros 8 meses do ano mais de 550 operações.  
À semelhança dos últimos anos, o setor da 
restauração foi o mais ativo, representando 55% das 
novas aberturas mas apenas 13% da área contratada. 
Os artigos de lar e as lojas de lazer e cultura são as 
que mais pesam em termos de área, representando 
24% cada. 

A predominância do comércio de rua manteve-se em 
2019, com 71% do total das novas aberturas.

O dinamismo do turismo nos centros das cidades  
de Lisboa e Porto contribuem em grande medida  
para este protagonismo do comércio de rua. 

A renovação e mudança de conceito do UBBO, antigo 
Dolce Vita Tejo, é mais um exemplo da tendência de 
reposicionamento dos centros comerciais. O conceito 
de shopping resorts tem vindo a ser explorado pela 
indústria através de uma aposta na valorização da 
experiência do consumidor. Os operadores 
experienciam também uma fase de transformação, 
procurando adotar uma estratégia omnicanal que 
passa por tornar o e-commerce num aliado das lojas 
físicas. 

RETALHO
+5,2 %
Índice volume de vendas a retalho 

+4,2%
Índice volume vendas comércio alimentar

550
Novos negócios de retalho

+6,3% 
Índice volume vendas comércio não alimentar

71%
Negócios de comércio de rua

60%
Grande Lisboa

Fonte: INE

* Índice de retalho Cushman & Wakefield baseado numa amostra não aleatória baseada em fontes

públicas e trabalho de campo direcionado.
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* Índice de retalho Cushman & Wakefield baseado numa amostra não aleatória baseada em fontes 
públicas e trabalho de campo direcionado.

De acordo com o índice de procura de retalho* da 
Cushman & Wakefield, a cidade de Lisboa registou 
entre janeiro e agosto cerca de 200 novas aberturas 
de lojas de rua. As Avenidas Novas lideram o ranking 
das zonas mais procuradas, concentrando o maior 
número de aberturas. Seguem-se o Chiado e o eixo 
Cais do Sodré / Santos, com negócios 
protagonizados maioritariamente por operadores 
locais e independentes, encontrando-se neste último 
a maior taxa de desocupação da cidade, 15%.            
A zona da Avenida de Roma apresenta a menor taxa 
de desocupação, apenas 4% do stock.

Baixa

Chiado

Avenida da Liberdade

Restauradores e Rossio

Parque das Nações

Avenidas Novas

Campo de Ourique

Cais do Sodré

Roma

Príncipe Real

0 2 4 6 8 10 12 14 16

%

DESOCUPAÇÃO POR ZONA

COMÉRCIO DE RUA
LISBOA

PRINCIPAIS ABERTURAS*

Lar 

Lazer e cultura 

Outros 

Alimentar 

Restauração 

Moda

Uma publicação Cushman & Wakefield
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* Índice de retalho Cushman & Wakefield baseado numa amostra não aleatória baseada em fontes 
públicas e trabalho de campo direcionado.

Na cidade do Porto foram identificadas 55 operações 
de comércio de rua. A Baixa mantém-se a zona mais 
dinâmica, sendo a Rua de Santa Catarina o eixo que 
lidera o número de aberturas, destacando-se  
a Hawkers, Rituals, Jsk Shoes e Falconeri.                  
O eixo das Flores/Mouzinho da Silveira apresenta 
ainda uma taxa de desocupação significativa, na 
ordem dos 22%.  

As rendas de mercado encontram-se estabilizadas 
após o crescimento favorável dos últimos anos, 
limitadas pela escassez de espaço disponível nas 
zonas prime e conjuntos comerciais consolidados.

Em Lisboa, o Chiado pratica as rendas mais elevadas 
que atingem os 130€/m2/mês. 

A Baixa encontra-se hoje limitada à oferta disponível 
mantendo as rendas prime nos 115€/m2/mês;  
a Avenida da Liberdade, localização das marcas  
de luxo, regista uma renda de 95€/m2/mês.

No Porto, a Rua de Santa Catarina, apresenta uma 
renda prime de 75€/m2/mês. A Zona dos Clérigos 
tem vindo a ganhar destaque nos últimos anos, 
situando-se o seu valor prime nos 50€/m2/mês.  
O eixo das Flores/Mouzinho da Silveira pratica 
valores mais baixos, ainda assim regista um 
importante crescimento, estando atualmente  
a renda prime nos 40€/m2/mês.

PRINCIPAIS ABERTURAS*

COMÉRCIO DE RUA
PORTO

DESOCUPAÇÃO POR ZONA

RENDAS PRIME

Baixa

Clérigos

Boavista

Cedofeita

Flores / Mouzinho da
Silveira

Miguel Bombarda

Zona Ribeirinha

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

%

FORMATO LOCALIZAÇÃO RENDAS PRIME  
(€/m2/mês)

Comércio Rua Lisboa - Chiado € 130

Comércio Rua Lisboa - Baixa € 115

Comércio Rua Lisboa - Av. Liberdade € 95

Comércio Rua Porto - Baixa € 75

Comércio Rua Porto - Clérigos € 50

Comércio Rua Porto - Flores / 
Mouzinho da Silveira € 40

Centros Comerciais Portugal € 100

Retail Parks Portugal € 10

 

Lazer e cultura 

Outros 

Alimentar 

Restauração 

Moda
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O arranque iminente      
de novos projetos irá 
colmatar a escassez        
de espaços e impulsionar 
a procura

Uma publicação Cushman & Wakefield
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GRANDE LISBOA - RENDAS MÉDIAS E PRIME 

GRANDE PORTO - RENDAS MÉDIAS E PRIME 

VILA NOVA
DE GAIA

PORTO

VILA NOVA DE FAMALICÃO

VILA DO CONDE

ALFENA

VALONGO
MATOSINHOS

TROFA

MAIA

ZONA 1
MAIA/VIA NORTE
3,50-3,75 €/m2/mês

ZONA 2
MATOSINHOS/
VILA DO CONDE
3,25-3,75 €/m2/mês

ZONA 5
VILA NOVA DE GAIA
2,75-3,25 €/m2/mês

ZONA 4
VALONGO/ALFENA
3,00-3,75 €/m2/mês

ZONA 3
TROFA/FAMALICÃO
3,00-3,75 €/m2/mês

Torres Vedras

Mafra

Palmela

Alcochete

LOURES

V.F.XIRA

Alverca

Carregado

Alenquer

Ota

SINTRA

CASCAIS
OEIRAS

AMADORA

LISBOA

ALMADA BARREIRO

SESIMBRA

MONTIJO

ZONA 1
ALVERCA-AZAMBUJA
3,50-4,00 €/m2/mês

ZONA 5
SINTRA-CASCAIS
3,75-4,00 €/m2/mês

ZONA 3
LOURES
3,25-3,50 €/m2/mês

ZONA 4
MONTIJO-ALCOCHETE
3,00-3,25 €/m2/mês

ZONA 2
ALMADA-SETÚBAL
2,50-3,00 €/m2/mês

ZONA 6
LISBOA

ZONA 6
PORTO

INDUSTRIAL & LOGÍSTICA
Não obstante um clima internacional menos 
favorável, as perspetivas para a evolução do setor 
exportador em Portugal são positivas, estimando-se 
para 2019 um dos níveis de crescimento mais fortes 
da Zona Euro. De acordo com a Oxford Economics, 
as exportações portuguesas devem crescer 3% em 
2019, refletindo ainda assim uma desaceleração face 
aos 3,7% registados em 2018. O setor industrial não 
demonstra uma evolução igualmente favorável, 
tendo-se verificado um decréscimo do Índice de 
Produção Industrial de 0,6% entre janeiro e maio. 

A atividade de ocupação no mercado imobiliário 
voltou a desapontar as expetativas de maior 
dinamismo, sustentadas pelo crescimento 
continuado do setor de retalho e da forte atividade 
de comércio eletrónico.  Na primeira metade do ano 
foram identificados 13 negócios que acumulam 
pouco mais de 31.000 m2 transacionados. A Vision 
Box e a Uber protagonizaram as maiores operações 
do ano, sendo a primeira uma empresa tecnológica 
portuguesa que expandiu 7.000 m2 na Grande 
Lisboa. A Uber ocupou 5.000 m2 em Aveiro com  
o objetivo de instalar uma unidade de produção  

+3,0%
Exportações 
2019

31.000 m2
Área transacionada

4,00 €/m2 
Renda Prime Lisboa

de bicicletas elétricas que irão alimentar a expansão 
desta linha de negócio em toda a Europa.

A manutenção de níveis de procura aquém das 
expetativas é em parte explicada pela escassez de 
novos projetos. O arranque iminente da plataforma 
logística Lisboa Norte, com um total de 225.000 m2  
promovida pela Merlin Properties, e do novo projeto 
logístico sustentável promovido pela Aquila Capital 
que entrará em Portugal com 115.000 m² na 
Azambuja, irão colmatar a escassez de espaços         
e impulsionar a procura.

A renda prime na Grande Lisboa registou uma subida 
no primeiro semestre, sustentada pela procura de 
espaços mais próximos do centro da cidade que 
permitam o crescimento do e-commerce. A renda 
prime no Grande Porto encontra-se estabilizada  
nos 3,75 €/m2/mês.

15

MARKETBEAT PORTUGAL



Ainda que a procura 
reflita estabilidade, os 
indicadores de operação 
hoteleira continuam a 
registar subidas nos 
proveitos totais 

Uma publicação Cushman & Wakefield
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HOTELARIA
Os primeiros seis meses do ano evidenciaram  
a estabilização da atividade turística em Portugal.  
O número de hóspedes a nível nacional atingiu os  
9,8 milhões, com um crescimento homólogo de 2,1%;  
as dormidas totalizaram 25,5 milhões, refletindo uma 
evolução de apenas 0,6%. Estes indicadores refletem 
uma redução da estadia média a nível nacional para  
2,6 noites por hóspede, retratando o crescimento mais 
acentuado dos destinos short break de Lisboa e Porto. 
O Alentejo destacou-se como a região com o maior 
crescimento nas dormidas, na ordem dos 10,4%. Em 
oposição, a Região Autónoma da Madeira foi o destino 
turístico com a maior quebra, tendo registado entre 
janeiro e junho um decréscimo nas dormidas de 7,0%.   

Ainda que a procura revele estabilidade,  
os indicadores de operação hoteleira continuam  
a registar subidas nos proveitos totais, na ordem 
 dos 4,9% a nível nacional. O Alentejo e os Açores 
destacaram-se com um crescimento acima dos dois 
dígitos. Também a nível dos preços médios praticados 
houve um crescimento, na ordem dos 3,0%; o RevPAR 
evoluiu positivamente em 2,9%. 

A performance positiva e sólida do setor do turismo 
em Portugal tem impactado o mercado imobiliário, 
quer na consolidação da oferta hoteleira quer no 
investimento comercial no setor.

Desde o início de 2019, inauguraram em Portugal mais 
de 40 unidades hoteleiras, trazendo ao mercado cerca 
de 3.000 quartos. Em fase de projeto e/ou construção 
acrescem mais 15.000 novos quartos hoteleiros com 
abertura prevista até 2021. A oferta futura concentra-se 
maioritariamente nas Áreas Metropolitanas de Lisboa 
e Porto.

INDICADORES TURÍSTICOS

NOVA OFERTA

25,5 milhões
Dormidas em estabelecimentos hoteleiros

€ 41,5
RevPAR

9,8 milhões
Turistas 

€ 71,4
Preço médio por quarto

+40
Hotéis inaugurados em 2019

+3.000
Novos quartos

Fonte: INE, Turismo de Portugal

PRINCIPAIS ABERTURAS 2019
HOTEL OPERADOR CIDADE CATEGORIA QUARTOS

The Savoy Palace Savoy Hotels & Resorts Funchal 5 estrelas 585

Pestana Quinta da Amoreira - Blue Alvor Grupo Pestana Portimão 5 estrelas 551

Verde Mar & Spa Açorsonho Hotéis Ribeira Grande 5 estrelas 152

VIP Executive Picoas VIP Hotels Lisboa 4 estrelas 131

Oporto Boeira Garden Hotel Quinta da Boeira Vila Nova de Gaia 5 estrelas 119

Turim Boulevard Hotel Turim Hotéis Lisboa 5 estrelas 100

Hotel Acta The Avenue Acta Hotels Porto 4 estrelas 100

The One Palácio da Anunciada H10 Hotels Lisboa 5 estrelas 83

Vila Galé Collection Elvas Vila Galé Elvas 4 estrelas 79

Casual Inca Porto Casual Hotels Porto 4 estrelas 70
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A cidade de Lisboa continua a ser o principal destino 
turístico em Portugal. Entre janeiro e junho de 2019  
a capital recebeu 3 milhões de hóspedes, em linha 
com o período homólogo de 2018. O aeroporto  
é o principal meio de chegada à cidade, tendo 
registado em 2019 um crescimento em número de 
passageiros de 6,6%. O turismo de cruzeiros é ainda 
pouco significativo, mas encontra-se em franco 
crescimento: entre janeiro e junho a cidade recebeu 
240 mil passageiros de cruzeiros, mais 8,2% que no 
ano anterior. 

Lisboa tem hoje cerca de 250 unidades hoteleiras 
que oferecem mais de 23.000 quartos, sendo os 
hotéis de 4 estrelas maioritários. Cascais conta com 
mais de 40 unidades e 4.000 quartos. 

Os indicadores de operação da capital demonstram 
a atratividade do destino. A taxa de ocupação total 
ronda os 77% em Lisboa, sendo superior à média nas 
unidades de 3 e 4 estrelas. Cascais, um destino mais 
afetado pela sazonalidade, apresenta uma taxa de 
ocupação média próxima dos 60%. O preço médio 
entre janeiro e junho deste ano situou-se nos 113,1€ 
na cidade de Lisboa e 107,4€ em Cascais, traduzindo 
um crescimento na ordem dos 5% e 4% 
respetivamente. 

Os bons resultados operacionais motivam  
o crescimento da oferta e nos primeiros 6 meses  
do ano abriram na cidade 6 hotéis com um total  
de 350 quartos. Com abertura prevista até 2020 
registam-se mais 42 hotéis e 3.500 quartos. 

Similarmente à cidade de Lisboa, o Porto tem sido 
distinguido internacionalmente como um dos 
melhores destinos europeus. A cidade conta hoje 
com 105 unidades e um total de 7.400 quartos.  
Os indicadores de operação revelam uma 
performance positiva até maio de 2019,  
registando-se uma taxa de ocupação média  
de 71,9% com os hotéis de 3 estrelas a liderar. 

O crescimento acentuado da oferta futura é também 
uma realidade no Porto. Até 2020 estima-se que 
inaugurem mais 23 hotéis e 2.200 quartos. 

LISBOA & CASCAIS

PORTO

OFERTA EXISTENTE

OCUPAÇÃO POR CATEGORIA

23.000 quartos
Lisboa

4.000 quartos
Cascais

7.400 quartos
Porto

90%

80%

70%

60%

50%

Lisboa Cascais Porto

3 estrelas 4 estrelas 5 estrelas

Fonte: Turismo de Portugal e Turismo de Lisboa

No primeiro semestre 
de  2019 a cidade         
de Lisboa  recebeu 3 
milhões de hóspedes 

Uma publicação Cushman & Wakefield
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O mercado residencial 
começou em 2019 a dar 
alguns sinais de 
desaceleração nos 
valores praticados

Uma publicação Cushman & Wakefield
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RESIDENCIAL
Em 2019, o mercado residencial começou a dar alguns 
sinais de abrandamento nos valores praticados, 
verificando-se hoje um maior afastamento face aos 
preços pedidos. Segundo informação do SIR, relativa 
ao 2º trimestre de 2019, a cidade de Lisboa revela um 
crescimento médio homólogo de 12% nos preços de 
venda dos apartamentos novos, situando-se nos  
5.641 €/m2. O Centro Histórico é a zona mais 
valorizada, que atinge os 6.601 €/m2, seguida pelas 
zonas Tradicional e Avenidas Novas cujos valores 
praticados estão próximos dos 6.000 €/m2.  
A zona Ribeirinha apresenta o maior crescimento,  
na ordem dos 30%, com valores de venda acima dos 
5.500 €/m2.

Foz: 
Aldoar, Foz do Douro
e Nevogilde

Centro Histórico: 
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, 
Miragaia, São Nicolau e Vitória

Ribeirinha: 
Lordelo do Ouro
e Massarelos

Centro Histórico: 
Misericórdia, Santa 
Maria Maior e 
Santo António

Avenidas Novas: 
Alvalade, Areeiros, 
Arroios e Avenidas 
Novas

Ribeirinha:  
Ajuda, Alcântara
e Belém

Periféricas: 
Beato, Marvila, 
Olivais e Santa 
Clara

Tradicional:  
Estrela e Campo 
de Ourique

Outras Zonas: 
Penha de França
e São Vicente

Novas Zonas:  
Benfica, Campolide, 
Carnide, Lumiar e São 
Domingos de Benfica

Parque das Nações

Antas: 
Campanhã e Bonfim

Periféricas: 
Paranhos e Ramalde

ZOO

A9

IC16

A16

A16

A36

IP7

N6

N6

N6
N6

N6

N6

IP7

E1

E1

A8

A12

E1

A36

A36

A36

A2

A5

OEIRAS

AMADORA

MONSANTO

AJUDA

PAÇO DE
ARCOS

ALGÉS

PONTE
25 ABRIL

PONTE
VASCO
DA GAMA

SINTRA
CACÉM
QUELUZ

A37

A5

A5

A37

N6-2

N117

N249-4

N249-4

N249-2

N249

N250-1

N117

N117

N250

ALFRAGIDE

MIRAFLORES

RESTELO

A9

A5

RIO TEJO

N117

N249-3

RIBEIRINHA
€5.547/m²

PARQUE DAS NAÇÕES
€3.898*/m²

PERIFÉRICAS
€2.848/m²

CENTRO HISTÓRICO
€6.601/m²

TRADICIONAL
€6.031/m²

AVENIDAS NOVAS
€6.047/m²

NOVAS ZONAS
€4.048/m²

OUTRAS ZONAS
€4.564/m²

RIO TINTO
MATOSINHOS

CAMPANHÃ

VITÓRIA

SRA. DA HORA

VILA NOVA DE GAIA

FOZ DO DOURO

PORTOFOZ
€4.146/m²

ANTAS
€2.602/m²

RIBEIRINHA
€4.061/m²

CENTRO HISTÓRICO
€3.283/m²

PERIFÉRICAS
€2.987/m²

€ 6.909 /m2

Preço médio oferta - Lisboa

€ 5.641 /m2

Preço médio venda - Lisboa

€ 3.709 /m2

Preço médio oferta - Porto

€ 3.438 /m2

Preço médio venda - Porto

*Fonte:: SIR Ci, Cushman & Wakefield | *Últimos dados disponíveis: 2016

VALORES DE VENDA - LISBOA

Na cidade do Porto os valores de mercado mantêm 
ainda um crescimento acentuado, na ordem  
dos 34% em termos médios e situando-se nos  
3.438 €/m2. As zonas da Foz e Ribeirinha são as mais 
valorizadas, com valores compreendidos entre os 
4.000 €/m2 e 4.200 €/m2 para os apartamentos 
novos. A evolução dos valores de venda no Porto 
contrastam com o verificado em Lisboa, registando 
em média mais de 30% de crescimento.

VALORES DE VENDA - PORTO
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A atividade de promoção 
e reabilitação urbana 
manteve em 2019 o 
dinamismo dos anos 
anteriores

Uma publicação Cushman & Wakefield



A atividade de promoção e reabilitação urbana 
manteve em 2019 o dinamismo dos anos anteriores. 
Entre janeiro e julho foram identificados mais de 35 
negócios*, que ultrapassam os €750 milhões de 
investimento e um crescimento de aproximadamente 
80% face a igual período de 2018. Na categoria de 
promoção destaca-se a venda de um projeto 
residencial em Marvila (Lisboa) pelo Novo Banco à 
VIC Properties por cerca de €140 milhões e a compra 

REABILITAÇÃO URBANA

ATIVO LOCALIZAÇÃO ÁREA (m2) VENDEDOR COMPRADOR PREÇO (M€) PREÇO (€/m2)

Terrenos na Matinha Lisboa 200.000 Novo Banco VIC Properties €140,0 M € 700

Ouro, 49 Lisboa 13.810 CGD Sana Hotels €60,0 M € 4,345

Terreno Costa Terra Grândola 2.000.000 Semapa Discovery Land Company €43-47 M € 25

Terreno Heron City Oeiras 186.000 GNB Jackyl €28,0 M € 150

Avenida dos Combatentes - 2 terrenos Lisboa 34.000 Desconhecido Besix €24-26 M € 735

PRINCIPAIS TRANSAÇÕES PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA 

Relativamente ao volume de projetos licenciados, os 
indicadores para a cidade de Lisboa retratam o 
dinamismo sentido desde 2015. Entre janeiro e julho 
de 2019 foram licenciados cerca de 250 projetos, 
com uma área de construção total que ultrapassa os 
320.000 m². Este volume representa, face ao período 
homólogo de 2018, um crescimento de 14%. Após 
vários anos com crescimentos sucessivos, o volume 
de projetos em licenciamento em Lisboa aponta para 
uma estabilidade, muito possivelmente fruto do 
elevado número de processos de licenciamento na 
Câmara de Lisboa, que tem vindo a resultar em 
atrasos muito consideráveis nos tempos de decisão. 
Nos primeiros sete meses do ano encontravam-se 
em licenciamento cerca de 450.000 m² distribuídos 
por 350 projetos, representando uma respetiva 
variação homóloga de -17% e 4% face a 2018. 

LISBOA

do projeto turístico Costa Terra, em Grândola, pela 
Discovery Land Company à Semapa. A venda por 
parte da Caixa Geral de Depósitos de um edifício na 
Rua do Ouro, em Lisboa, ao grupo Sana Hotels por 
um valor de €60 milhões, foi um dos negócios de 
reabilitação urbana com maior dimensão.

*Aquisições de edifícios para reabilitação ou terrenos para promoção
**Janeiro a julho

  Fonte: Pipeline Imobiliário Ci, SIR RU Ci, Cushman & Wakefield
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PROJETOS IMOBILIÁRIOS
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O setor residencial mantém-se o mais ativo, sendo 
responsável por 67% da área de construção 
licenciada e 61% da área em licenciamento em 
Lisboa. Mas os outros usos imobiliários têm vindo a 
ganhar destaque face ao residencial, nomeadamente 
o setor de turismo, que representa 8% da área 
licenciada e 12% da área em licenciamento. 

A atividade de reabilitação urbana tem sido o grande 
dinamizador da promoção imobiliária na cidade de 
Lisboa, facto que explica a forte subida nos preços 
de transação dos prédios para reabilitação. De 
acordo com o SIR, em 2019 os valores médios de 
transação de prédios urbanos na cidade da Lisboa 
subiram 27% nos imóveis superiores a 500 m² e 18% 
nas propriedades de dimensão inferior, situando-se 
no segundo trimestre de 2019 entre os 2.760€/m² e 
os 3.320€/m² respetivamente. O centro histórico 
atinge o valor médio mais elevado - 4.050 €/m² mas 
foi a zona ribeirinha que registou o crescimento mais 
acentuado, 47% face a período homólogo de 2018.

Equipamentos
sociais
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Retalho Turismo Outros
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Propriedades <=500 m² Propriedades >500 m²

Ribeirinha Avenidas
Novas 

PROJETOS POR SETOR DE ATIVIDADE

PREÇOS DE REABILITAÇÃO URBANA*

* Transações de imóveis nas Áreas de Reabilitação Urbana (ARUs)
Fonte: Pipeline Imobiliário Ci, SIR RU Ci, Cushman & Wakefield

A atividade de 
reabilitação urbana   
tem sido o grande 
dinamizador da 
promoção imobiliária

Uma publicação Cushman & Wakefield
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Equipamentos
sociais
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*Janeiro a julho
** Transações de prédios urbanos
   Fonte: Pipeline Imobiliário Ci, SIR RU Ci, Cushman & Wakefield

No Grande Porto a atividade de reabilitação urbana 
demonstra também o bom momento que a economia 
da cidade atravessa. Entre janeiro e julho de 2019 a 
cidade do Porto contabilizou cerca de 325.000 m² 
de projetos em licenciamento e mais de 210.000 m² 
de projetos licenciados. 

À semelhança da cidade de Lisboa, o setor 
residencial é o mais dinâmico, representando 67% da 
área de construção licenciada e 55% da área em 
licenciamento. Segue-se o uso de turismo, que 
representa atualmente 14% da área de construção 
licenciada e 25% da área em licenciamento.

Os preços de transação de prédios na cidade do 
Porto têm evoluído em conformidade com a forte 
atividade de reabilitação e promoção imobiliária. 
Entre julho de 2018 e junho de 2019 os valores médios 
subiram 41% nas propriedades superiores a 500 m² e 
29% nas propriedades de dimensão inferior, situando-
se em Junho de 2019 nos 1.780€/m² e 2.060€/m², 
respetivamente.       

A zona da Baixa é a que atinge o valor médio mais 
elevado nos imóveis de dimensão superior a 500 m², 
nos 2.756€/m², seguindo-se a zona do Centro 
Histórico com 1.735€/m².

A procura de oportunidades de reabilitação urbana e 
de promoção nova em Lisboa e no Porto nunca foi 
tão alta e esta tendência deverá manter-se para 2020. 
Esta procura é cada vez mais direcionada para 
localizações menos centrais onde o investimento foi 
menor nos últimos três anos. Em Lisboa é 
particularmente visível o maior interesse de 
investidores nos eixos ribeirinhos de Santos/Alcântara 
e Marvila bem como no eixo central Saldanha/Campo 
Grande, em detrimento dos bairros históricos da 
Graça, Alfama, Baixa e Chiado. As zonas de expansão 
da cidade têm vindo também a ser alvo de forte 
interesse, com especial destaque para a Alta de 
Lisboa, que nos próximos anos irá contribuir para um 
aumento muito considerável da oferta de produto 
residencial na cidade. A incerteza do tempo 
necessário para obter licenciamento bem como a 
escalada dos custos de construção continuam a 
impactar negativamente o mercado com repercussões 
nos valores praticados, principalmente na compra de 
prédios para reabilitação. Mesmo assim, o mercado 
continua vigoroso, com mais projetos em aprovação 
em relação a 2018 e uma maior abrangência 
geográfica.

PORTO PROJETOS IMOBILIÁRIOS

PROJETOS POR SETOR DE ATIVIDADE

PREÇOS DE REABILITAÇÃO URBANA**
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Portugal assistiu nos 
últimos anos a um 
elevado volume de 
investimento canalizado 
para o mercado 
imobiliário
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Portugal assistiu nos últimos anos a um elevado 
volume de investimento canalizado para o mercado 
imobiliário, impulsionado pelo crescimento favorável 
da economia e pelo forte dinamismo do mercado 
ocupacional, bem como beneficiando da elevada 
liquidez dos investidores. Em 2019, os setores 
alternativos como hotéis e residências de estudantes, 
começaram a ser igualmente aliciantes.

Entre janeiro e agosto deste ano foram fechadas mais 
de 30 operações em ativos imobiliários comerciais  
em território nacional, envolvendo cerca de €1,6 mil 
milhões, que representam um decréscimo de 14%  
face ao período homólogo.

A atividade de investimento foi caracterizada pela 
presença de transações de grande dimensão, 
situando-se os 7 maiores negócios do ano acima  
dos €100 milhões.

Com cerca de €1,5 mil milhões de transações 
atualmente em vários estágios de negociação,  
e assumindo algum risco de concretização,  
estima-se que o volume total de investimento para 
este ano ultrapasse o valor de 2018, que alcançou os 
€3.000 milhões, atingindo um novo máximo histórico 
para Portugal. 

Ainda que o capital nacional tenha ganho peso 
comparativamente ao ano de 2018, o investimento 
estrangeiro continuou a ser o principal impulsionador 
da atividade, representando 89% do total investido. 
Os investidores alemães foram responsáveis pela 
maior parcela, com 43% do total.

O setor de retalho lidera o volume de investimento, 
com 34% dos capitais alocados até à data ao 
imobiliário comercial. Os principais negócios foram  
a compra pela Frey do AlgarveShopping e Albufeira 
Retail Park por €179 milhões e a venda pelo Sierra 
Portugal Fund do LeiriaShopping à DWS por  
€128 milhões.

O setor de escritórios captou um volume superior  
a €520 milhões, representando 33% do total.  
A mudança de mãos do portfólio Art’s e Torre Fernão 
Magalhães, assim como do FPM 41 foram as 
transações mais significativas.

INVESTIMENTO
INVESTIMENTO COMERCIAL

INVESTIMENTO COMERCIAL POR SETOR
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O setor hoteleiro ganhou destaque em 2019, tendo sido 
responsável por 27% do volume transacionado, num 
total de €418 milhões. A venda do portfólio Tivoli da 
Minor à Invesco por €313 milhões foi a maior operação 
do ano.

O setor industrial captou apenas 5% do volume total de 
investimento, num total de €70 milhões, sendo  
o portfólio comprado pela M7 Real Estate o negócio 
mais representativo. O investimento em segmentos 
menos convencionais continua a despertar interesse. 
Na primeira metade do ano, a Xior adquiriu em forward 
funding um portfólio de residências de estudantes em 
Lisboa e no Porto promovidas pela Promiris e geridas 
pela Odalys, por um valor de €28 milhões. 

Após uma descida muito acentuada entre 2014  
e 2018, as yields dos ativos imobiliários mantiveram-se 
estáveis ao longo de 2019, situando-se as yields prime 
nos 4,0% para escritórios e comércio de rua, 4,75% 
para centros comerciais e, a única excepção, uma 
descida para 6,00% no setor industrial.

Esta tendência deverá manter-se apenas no curto 
prazo, perspetivando-se num futuro mais ou menos 
breve uma inflexão nas taxas de rentabilidade dos 
ativos prime de imobiliário em Portugal. O investimento em 

segmentos alternativos 
continua a despertar 
interesse
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ATIVO LOCALIZAÇÃO ÁREA 
(m2) VENDEDOR COMPRADOR PREÇO (M€) PREÇO (€/m2) YIELD (%)

Portfólio Tivoli Lisboa 17.505 Minor International Invesco €313,0 M € 17,880 4,50-5,00%

AlgarveShopping & Albufeira Retail Park Albufeira 57.400 CBRE GIP Frey €179,3 M € 3,120 n.a.

LeiriaShopping Leiria 27.110 Sonae Sierra DWS €128,0 M € 4,720 6,00-6,30%

Fontes Pereira de Melo 41 Lisboa 20.000 ECS Capital Deka Immobilien €125,0 M € 6,250 4,00%

Art's Business Centre & Torre Fernão Magalhães Lisboa 30.000 Credit Suisse Asset 
Management Merlin Properties €112,2 M € 3,740 5,40%

PRINCIPAIS TRANSAÇÕES INVESTIMENTO
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Para mais informações ou para obter cópias  
adicionais deste estudo, por favor contacte:

Filipa Mota Carmo 
Marketing 
filipa.carmo@cushwake.com 
Tel.: +351 213 224 757

A Cushman & Wakefield é uma consultora líder global em 
serviços imobiliários. Os 43.000 colaboradores em mais 
de 60 países prestam serviços local e globalmente criando 
valor significativo a ocupantes e investidores em todo o 
mundo.

Este relatório contém informação publicamente disponível, 
e foi utilizada pela Cushman & Wakefield no pressuposto 
de ser correta e verdadeira. A Cushman & Wakefield 
declina qualquer responsabilidade, caso se venha a verificar 
o contrário. Nenhuma garantia ou representação, expressa 
ou implícita, é feita à veracidade da informação contida 
neste relatório, e a mesma é disponibilizada sujeita a erros.
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