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ECONOMIA A atividade económica portuguesa sofreu um 
forte impacto em 2020, decorrente do período 
de confinamento obrigatório perante o surto da 
COVID-19, e especialmente no segundo trimestre, 
com uma quebra do PIB estimada em 16,3%. As 
exportações, especialmente a componente de serviços 
devido ao peso do turismo, e o consumo privado, 
dada a quebra no comércio não alimentar, serão os 
mais afetados, com decréscimos de 21,6% e 8,0%  
respetivamente. Por outro lado, a continuidade da 
atividade no setor da construção contribuiu para um 
menor impacto no investimento, com uma quebra 
estimada em apenas 5,0%. 

Estes indicadores contribuem para uma contração 
da economia em 2020 estimada pela Oxford 
Economics em 8,9%, superior à da Zona Euro para 
a qual se antecipa uma quebra de 7,9%. A taxa 
de inflação deverá permanecer em níveis baixos, 
com um ligeiro decréscimo de 0,2% em 2020, 
controlada pelo Banco Central Europeu a fim de 
não intensificar os efeitos da crise.

Paralelamente, a deterioração do mercado de 
trabalho, dado a dificuldade das empresas 
em aceder a apoios financeiros para fazer 
face à redução ou paragem da sua atividade 
e a descontinuação do lay-off simplificado 
dos trabalhadores, deverá agravar a taxa de 
desemprego para os 7,2% em 2020.

PIB

-8,9%

€

TAXA DE 
DESEMPREGO

7,2%

INVESTIMENTO

-5,0%
INFLAÇÃO

-0,2%

EXPORTAÇÕES

-21,6%

CONSUMO 
PRIVADO

-8,0%

INDICADORES ECONÓMICOS 2020

Fonte: Oxford Economics
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PREVISÕES ECONÓMICAS 2021/2022

Para o próximo ano, as estimativas da Oxford Economics refletem uma 
forte recuperação das exportações, com um aumento de 20,5%, bem como 
do  consumo privado e do investimento, com crescimentos de 6,7% e 6,8% 
respetivamente. 

Neste enquadramento, o PIB deverá registar um crescimento anual de 6,4% em 
2021. Em 2022, os principais motores da economia deverão ser o investimento 
e as exportações, com incrementos na ordem dos 12,2% e 7,6%, potenciando um 
aumento do PIB estimado em 5,5%.

Esta evolução prevista para os próximos anos será também suportada pelo 
Orçamento Suplementar, que inclui um aumento de €4,3 mil milhões em despesas 
para 2020, e pelo Fundo de Recuperação Europeu, que prevê uma dotação para 
Portugal de €15,3 mil milhões a fundo perdido1.

Após um período de evolução favorável da economia portuguesa, atingindo 
inclusive um excedente orçamental em 2019, os efeitos do coronavírus e da crise 
sobre as famílias e empresas podem vir a aumentar o rácio de endividamento e a 
pôr em causa a resiliência do setor bancário, nomeadamente em termos do nível 
de crédito malparado e de reservas.
A recessão global irá inevitavelmente fragilizar a condição fiscal e financeira do 
país, cada vez mais exposto à procura externa, pelo que as agências de rating 
mantiveram ou reviram em baixa a perspetiva da dívida portuguesa para estável.

PIB

6,4% / 5,5%

€

TAXA DE DESEMPREGO

8,0% / 6,7%

INVESTIMENTO

6,7% / 12,2%
INFLAÇÃO

0,6% / 2,0%

EXPORTAÇÕES

20,5% / 7,6%
CONSUMO PRIVADO

6,8% / 4,3%

RATING DA DÍVIDA PÚBLICA 2020

MOODY’S

BAA3

POSITIVA

STANDARD 
& POOR’S

BBB

ESTÁVEL

FITCH

BBB

ESTÁVEL

DBRS

BBB+

ESTÁVEL

(1) Cujos projetos deverão ser aprovados até 2023 e executados até 2026

Fonte: Oxford Economics

7



GRANDE LISBOAESCRITÓRIOS

A atividade do mercado de escritórios foi caracterizada 
pela suspensão generalizada dos processos de tomada 
de decisão, ainda assim atenuada pela concretização de 
transações que já se encontravam numa fase avançada 
de negociação, algumas das quais de grande dimensão.

Na Grande Lisboa, entre janeiro e agosto foram 
arrendados 97.800 m² de escritórios, refletindo uma 
quebra de 28% face ao período homólogo do ano 
anterior, em que foi atingido o máximo histórico 
de 136.000 m². Com mais de 60 operações, a área 
média transacionada atingiu os 1.550 m², o valor mais 
elevado desde que há registo. Com a atividade a 
retoma gradual da atividade, as expectativas de fecho 
de ano apontam para uma retração nos volumes de 
ocupação em 20-25% face a 2019, ou seja, com uma 
procura na ordem dos 150.000 m².

Paralelamente, há uma forte discussão sobre o 
impacto do paradigma do teletrabalho no setor, 
cuja expressividade era ainda ténue em Portugal. 
Antecipa-se desde já uma extensão do local de 
trabalho a vários espaços físicos, com um aumento 
do hotdesking e áreas comuns nos escritórios, 
o qual variará consoante o setor de atividade 
dos ocupantes. Desta forma, e dado a redução 
do volume de procura latente face ao atual 
enquadramento económico, antecipa-se um 
abrandamento nos níveis de absorção. 

97.800 M2

ABSORÇÃO

4,2%
TAXA DE 
DESOCUPAÇÃO

ÁREA 
INAUGURADA

18.300 M2

1.550 M2

ÁREA MÉDIA TRANSACIONADA

229.300 M2

ÁREA EM 
CONSTRUÇÃO

Fonte: Cushman & Wakefield; LPI
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ABSORÇÃO POR SEMESTRE E ÁREA MÉDIA TRANSACIONADA 

PROCURA POR  ZONA2

O Prime CBD (zona 1), com o pré-arrendamento de 16.440 m² no Edifício 
Monumental pelo BPI, e o Corredor Oeste (zona 6), com 3 ocupações integrais 
de edifícios, entre as quais a nova sede da Auchan com 6.160 m², concentraram o 
maior volume de procura, sendo cada uma responsável por mais de 20% da área 
transacionada na Grande Lisboa. Outras Zonas (zona 7) foi a única a registar um 
aumento da procura, para o qual contribuiu o segundo maior negócio até à data, a 
aquisição pela Cofidis das Natura Towers com 10.400 m² para a instalação da sua 
futura sede.

A escassez de oferta de espaços de 
qualidade e a concessão de incentivos 
temporários a inquilinos contribuíram 
para um aumento ténue da taxa 
de desocupação, para os 4,2%. A 
correção deste indicador foi igualmente 
influenciado pela conclusão de novos 
projetos, num total de 18.300 m², dos 
quais metade ainda sem ocupação 
assegurada, como é o caso das obras de 
beneficiação do edifício Eurolex (zona 1) 
com 5.800 m².

Em termos de oferta futura, esta 
enfrenta agora um maior risco de 
correção em baixa, particularmente 

PRINCIPAIS TRANSAÇÕES

OCUPANTE EDIFÍCIO ZONA ÁREA (M2)
BPI Monumental 1 16.440

Cofidis Natura Towers 7 10.410

Webhelp Mediterrâneo, 1 5 6.210

Randstad Oriente, 343 5 6.160

Auchan Auchan 6 6.160

Infosistema Proletariado, 1 6 5.280

IdeiaHub Defensores de Chaves, 4 2 4.580

Majorel Explorer 5 3.740

BNP Paribas Green Park 3 3.640

AGAP2 Sousa Martins, 10 2 3.220

pelo potencial adiamento de alguns 
dos projetos previstos. Atualmente, 
perspetiva-se que 286.400 m² de 
novos projetos entrem no mercado 
nos próximos três anos, dos quais 
229.300 m² já iniciaram construção 
e são na sua maioria especulativos. 
Com 35.100 m², a terceira torre das 
Torres Colombo nas Novas Zonas 
de Escritórios (zona 3) é o maior 
edifício previsto para os próximos 
anos, sendo ainda de destacar o 
Parque das Nações (zona 5), onde se 
encontram em desenvolvimento três 
projetos que no total irão trazer mais 
61.800 m² ao mercado.
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(2) Entre janeiro e agosto.

Fonte: Cushman & Wakefield; LPI

Fonte: Cushman & Wakefield; LPI

Fonte: Cushman & Wakefield; LPI
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TAXA DE DESOCUPAÇÃO POR ZONA

EMPREENDIMENTOS INAUGURADOS

EMPREENDIMENTO ZONA PROMOTOR ÁREA (M2)
Sede da Auchan 6 Auchan 6.000

Edifício Eurolex 1 Pontegadea 5.800

Alagoa Office & Retail Center - 
Edifícios E2 e E3 6 PV County 6.500

Face à retração na procura, a disponibilidade dos proprietários para a concessão 
de incentivos adicionais tem aumentado, particularmente através de carência 
de rendas. Neste contexto, os valores de arrendamento mantiveram-se estáveis, 
com a renda prime no Prime CBD (zona 1) nos €23,0/m²/mês, uma tendência que 
se deverá manter até ao final do ano, dadas a preferência pela manutenção das 
rendas brutas, em detrimento de um aumento dos incentivos, e a atual escassez 
de oferta de qualidade.

ZOO

A9

IC16

A16

A36

IP7

N6

N6

N6
N6

IP7

E1

E1

A8

A12

E1

A36

A36

A36

A2

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

N250-1

N117

N117

N250

ALFRAGIDE

MIRAFLORES

RESTELO

A9

A5

RIO TEJO

N117

N249-3

ZONA 6  
CORREDOR OESTE
€13,5-16/m2/mês

ZONA 4  
ZONAS HISTÓRICAS
€16-17/m2/mês

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

ZONA 1  
PRIME CBD
€19-23/m2/mês

ZONA 2  
CBD
€17-18/m2/mês

ZONA 5  
PARQUE DAS NAÇÕES
€18,5-19/m2/mês

PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO

EMPREENDIMENTO ZONA TIPO DE 
CONSTRUÇÃO

PROMOTOR CONCLUSÃO 
PREVISTA

ÁREA 
(M2)

Hub Creativo do Beato 7 Nova CML / Startup 
Lisboa 2020 11.000

Miguel Bombarda 4 2 Reabilitação Avignon 2020 7.200

Exeo Office Campus - Lumnia 5 Nova Avenue 2021 29.700

World Trade Center Lisboa 6 Nova Foz Vintage 2021 25.000

Edifício Monumental 1 Reabilitação Merlin 2021 19.000

Sede Ageas 5 Nova Elegant Office 2021 17.400

Nova Alcântara 4 Nova Bedrock 2022 34.400

K- Tower 5 Nova Krestlis 2022 14.800

Torres Colombo - Torre 3 3 Nova Sonae / CBRE GI 2023 35.100

GRANDE LISBOA - RENDAS MÉDIAS E PRIME 

0%

3%

6%

9%

12%

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7

2019 2020

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield
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O dinamismo da procura de escritórios no Porto contribuiu para um aumento da 
absorção entre janeiro e agosto em 40%, para os 30.600 m². Com cerca de 30 
negócios, a área média transacionada situou-se nos 1.100 m².

O Porto – Boavista (zona 1) concentrou acima de um terço da procura, bem como o 
maior negócio do ano, o arrendamento pela Concentrix de 5.900 m² no recentemente 
concluído Porto Office Park (POP). Este edifício destacou-se pelo volume total 
ocupado, com 10.000 m² distribuídos por três negócios. Por seu lado, a segunda 
maior transação ocorreu no Porto – Oriental (zona 3), com a Sitel a ocupar 3.600 m² 
no Heroísmo 285. 

GRANDE PORTO PROCURA POR ZONA3

Dando resposta à procura de espaços de qualidade, o mercado do Grande Porto tem 
sido caracterizado pelo surgimento de novos projetos. Em 2020 foram concluídos 
quatro edifícios com um total de 51.000 m², dos quais 80% já se encontrava com 
ocupação assegurada. A oferta futura para os próximos três anos prevê a conclusão 
de 71.700 m², dos quais 41.200 m² se encontram em construção. Entre estes, 
destaque para o Porto Business Plaza, do grupo SDC Investimentos, com 15.500 m²; 
e o projeto ICON Offices da Civilria, cujos 7.800 m² do edifício 2 serão a futura sede 
no Porto da Ageas.

(3) Entre janeiro e agosto.

Fonte: Cushman & Wakefield; PPI

30.600 M2

ABSORÇÃO

ÁREA INAUGURADA
51.000 M2

1.100 M2

ÁREA MÉDIA TRANSACIONADA

41.200 M2

ÁREA EM CONSTRUÇÃO
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EMPREENDIMENTOS INAUGURADOS

PRINCIPAIS EMPREEDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO

EMPREENDIMENTO ZONA PROMOTOR ÁREA (M2)
Porto Office Park 1 Grupo Violas 28.700

Palácio dos Correios 2 GFH 13.600

Heroísmo 285 2 Geo 
Investimentos 6.200

Edifício Sede Mercadona 7 Mercadona 2.500

EMPREENDIMENTO ZONA PROMOTOR CONCLUSÃO 
PREVISTA

ÁREA (M2)

Nelson Quintas Project 4 Grupo Nelson 
Quintas 2020 3.300

Metropolis 6 The Edge Group 2020 3.200

Porto Business Plaza 3 SDC 
Investimentos 2021 15.500

ICON Offices 2 4 Civilria 2021 7.800

Latino Coelho 142 3 NIPA Capital 2021 3.900

ICON Offices 1 4 Civilria 2022 7.500

As rendas prime do Porto mantiveram-se estáveis face a 2019, com os valores 
prime no Porto – Boavista (zona 1) a fixarem-se nos €18/m²/mês.

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

MAIA

PORTO

VILA NOVA 
DE GAIA

MATOSINHOS

ZONA 5
MAIA 
€10,5-12/m2/mês

ZONA 6
MATOSINHOS
€12,5-14/m2/mês

ZONA 1
PORTO BOAVISTA 
€15,5-18/m2/mês ZONA 2  

PORTO BAIXA 
€14-17/m2/mês

ZONA 3 
PORTO ORIENTAL
€11-13/m2/mês

ZONA 4
PORTO ZEP
€11-13/m2/mês

ZONA 7
VILA NOVA  
DE GAIA 
€11-13/m2/mês

GRANDE PORTO - RENDAS MÉDIAS E PRIME 
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RETALHO

VOLUME DE VENDAS A RETALHO

-3,9%
TOTAL

€

-10,0%
PRODUTOS NÃO 
ALIMENTARES

+2,3%
PRODUTOS 
ALIMENTARES

O volume de vendas a retalho publicado pelo INE 
evidencia o forte efeito da pandemia COVID-19 no 
setor, tendo registado entre janeiro e julho uma 
quebra homóloga de 3,9%. Para tal contribuiu a 
redução acentuada entre abril (-19,4%) e maio 
(-12,0%), a qual foi mais expressiva no comércio 
não alimentar, que regista atualmente uma quebra 
acumulada de 10,0%, ainda assim compensada pelo 
aumento de 2,3% no comércio alimentar.

Num esforço acrescido para atrair os 
consumidores, a maioria dos retalhistas tem 
procurado investir numa oferta multicanal 
e personalizada, com enfoque acrescido no 
comércio online. Esta evolução foi agilizada 
pelo período de confinamento e subsequentes 
restrições ao funcionamento do comércio, que 
tiveram efeitos particularmente nefastos no 
retalho dependente do turismo. Os centros 
comerciais foram igualmente afetados por 
este enquadramento, especialmente na Área 
Metropolitana de Lisboa onde a limitação de 
horário foi mais prolongada. De acordo com a 
Associação Portuguesa de Centros Comerciais 
(APCC), durante o mês de julho, os conjuntos 
comerciais nesta região registaram uma 
quebra homóloga de 40% nas vendas e 47% no 
número de visitantes, o que compara com uma 
contração respetiva de 25% e 30% no resto do 
país.

Fonte: INE

19



57%

11%

10%

9%

13%

63%
7%

7%

13%

10%

66%

25%

9%

73%

16%

11%

A oferta futura de conjuntos comerciais em Portugal, estimada em 54.200 
m² até 2023, reflete uma maior aposta no formato de retail parks conjugada 
com uma modernização dos projetos existentes. Em 2020 abriu ao público 
o Lisboa Retail Park e, considerando o volume de nova oferta projetada, 
metade da área corresponde a este formato. No que se refere à nova 
oferta de centros comerciais, destaque para as expansões em curso do 
NorteShopping e Glicínias Plaza e do Centro Colombo projetada para 2023.

OFERTA DE CONJUNTOS COMERCIAIS

Entre janeiro e setembro, a Cushman & Wakefield 4 registou apenas 
300 novas aberturas e uma área total de 92.100 m², representando uma 
quebra expressiva, na ordem dos 50%, face ao ano anterior. Ainda assim, 
e refletindo a tendência dos últimos anos, o comércio de rua destacou-
se largamente, representando 73% do número de operações, seguido 
pelos conjuntos comerciais com 14%. No mesmo sentido, o setor da 
Restauração dominou novamente, com 63% dos arrendamentos, seguido 
pelo setor Alimentar com 13%. Refletindo o aumento no consumo de bens 
alimentares, é a este setor que pertencem os retalhistas mais ativos do 
ano. Numa lógica de conveniência, a Coviran  inaugurou 8 supermercados 
no país, e a Aldi e Mercadona prosseguiram com o seu plano de expansão, 
com respetivamente 6 e 4 novas aberturas.

Fonte: Cushman & Wakefield

NOVAS ABERTURAS5

NOVAS 
ABERTURAS

300

COMÉRCIO
DE RUA

72%

RESTAURAÇÃO
63%

2020

2019

POR
FORMATO

2020

2019

POR
SETOR DE 
ATIVIDADE

Comércio de Rua Conjuntos Comerciais Outros

Restauração Moda Lazer & Cultura Alimentar Outros

(5) Entre janeiro e setembro.

Fonte: Cushman & Wakefield

(4) Amostra não aleatória da procura de retalho agregada pela Cushman & 
Wakefield baseada em fontes públicas e trabalho de campo direcionado.
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NOVAS 
ABERTURAS

140

COMÉRCIO
DE RUA

92%

RESTAURAÇÃO
74%

A cidade de Lisboa concentrou metade das novas aberturas em 
Portugal, na sua esmagadora maioria em comércio de rua. Na Avenida da 
Liberdade foram inauguradas lojas de marcas internacionais que reforçam 
o posicionamento da zona – a Dolce & Gabbana inaugurou a sua flagship 
store em maio, e mais recentemente foi a vez da DSquared2, Golden Goose 
e Ba&sh marcarem presença em Portugal.

Manteve-se a proliferação da oferta além das localizações tradicionais 
no centro da cidade, com destaque para as Avenidas Novas, onde se 
registaram 20 aberturas.
Entre os retalhistas mais ativos, o Continente Bom Dia e a Conforama 
abriram no Lisboa Retail Park, com respetivamente 5.500 m² e 6.000 m², o 
que confirma a dinâmica dos setores alimentar e de decoração.

LISBOA

Lar

Lazer e cultura

Outros

Alimentar

Restauração

Moda

O concelho do Porto registou o segundo maior número de aberturas 
em Portugal, ainda assim com apenas 30 novas lojas. O comércio de rua 
manteve a atratividade dos últimos anos, concentrando 86% dos negócios. 
A zona da Baixa foi a mais dinâmica, agregando 28% da nova oferta. 
Contudo, zonas como Foz do Douro e Boavista estão cada vez mais na mira 
de vários operadores nacionais e internacionais, bem como de investidores 
que lhes reconhecem uma maior atratividade. 

A maior abertura da cidade ocorreu em fevereiro, num setor que estava 
em franco crescimento e se encontra atualmente muito afetado pela crise 
sanitária. Trata-se do ginásio Fitness Up nas Antas, com 2.000 m².

NOVAS 
ABERTURAS

30

COMÉRCIO
DE RUA

86%

RESTAURAÇÃO
69%

PORTO

Lar

Lazer e cultura

Outros

Alimentar

Restauração

Moda
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FORMATO LOCALIZAÇÃO RENDAS PRIME 
(€/M²/MÊS)

Comércio de Rua

Lisboa
Chiado €130,0

Lisboa
Baixa €120,0

Lisboa
Av. Liberdade €95,0

Porto
Baixa €75,0

Porto
Av. Aliados €55,0

Porto
Clérigos €45,0

Centros Comerciais Portugal €105,0

Retail Parks Portugal €11,0

RENDAS PRIME

No que se refere aos valores de arrendamento, o setor tem vindo a ser fortemente 
impactado pela implementação de regimes excecionais, nomeadamente: a 
moratória de rendas que, após prorrogação, veio permitir que os retalhistas 
forçados a encerrar as suas lojas não pagassem renda até setembro; e a suspensão 
do pagamento de rendas fixas nos centros comerciais até ao final do ano, sendo 
somente devidas pelos inquilinos a renda variável e despesas comuns.  
 
Ainda assim, diversos proprietários demonstraram abertura para chegar a acordos 
diretos com os seus inquilinos, através da concessão de incentivos, nomeadamente 
carência de rendas e/ou contribuições para obras de adaptação. Desta forma, os 
valores brutos de arrendamento mantiveram-se estáveis, com a renda prime no 
comércio de rua nos €130/m²/mês em Lisboa (Chiado) e nos €75/m²/mês no Porto 
(Baixa). 

Nos conjuntos comerciais, os valores prime de referência nos centros comerciais 
mantiveram-se nos €105/m²/mês, com os retail parks a registar uma ligeira correção 
em alta de 5% no início do ano, para os €11/m²/mês. 

www.cushmanwakefield.pt | Marketbeat Outono 2020 24



INDUSTRIAL E LOGÍSTICA

PROCURA
94.800 M² 

IMPORTAÇÕES
-8,0%

EXPORTAÇÕES
-5,8%

(6) Dados ajustados dos efeitos de calendário e sazonalidade, 
a preços constantes com base 2015.
(7) Dados ajustados à sazonalidade em médias móveis de 3 meses.

No mercado de Industrial e Logística, o impacto da 
pandemia foi igualmente sentido nos seus principais 
indicadores económicos, com os dados estatísticos 
mais recentes a indiciar um início da retoma. 
No âmbito da atividade comercial da economia 
portuguesa, e de acordo com o INE, até junho as 
exportações e importações de bens registaram uma 
quebra homóloga de 17,1% e 19,7% respetivamente. 
Esta retração deverá atenuar até final de 2020, com 
as previsões da Oxford Economics a anteciparem um 
abrandamento de 5,8% nas exportações e de 8,0% 
nas importações; valores menos pessimistas que as 
estimativas para a União Europeia (-9,3% e -9,2% 
respetivamente), e particularmente para a zona Euro 
(-10,6% e -11,8% respetivamente). Antecipa-se uma 
recuperação em 2021, com Portugal a registar um 
aumento de 3,1% nas exportações e de 8,7% nas 
importações.

Quanto aos indicadores da indústria transformadora, 
registaram uma quebra abrupta a partir de março, 
encontrando-se contudo a recuperar ao longo 
dos últimos dois meses  – entre janeiro e julho, o 
índice de produção industrial6 situou-se nos 88,9, 
uma quebra de 13,9% face ao período homólogo 
de 2019, com as previsões da Oxford Economics 
para o final de ano a apontar para uma retração 
de 9,8%, em linha com a União Europeia (-9,7%). 
Quanto à confiança dos operadores7, atingiu o 
seu valor histórico mais baixo no passado mês de 
junho (-31,7), encontrando-se em correção até 
agosto.

Fonte: Oxford Economics; Cushman & Wakefield; Pool consultores
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A atividade de ocupação refletiu 
a maior resiliência do setor, com 
o primeiro semestre de 2020 a 
registar um aumento da procura, 
com 94.800 m² transacionados, 
33% acima do período homólogo 
do ano anterior. Com perto de 
20 negócios, a área média por 
operação aumentou para os 5.600 
m², para o qual contribuíram alguns 
negócios de dimensão relevante, 
entre os quais as ocupações 
próprias pela Hotelar dos 22.000 
m² da renovada Fábrica de Fiação e 
Tecidos do Rio Vizela (Santo Tirso) 
e pela Hovione dos 11.400 m² do 
seu novo edifício em Loures.

Com o aumento do comércio 
online, a procura de espaços 
adaptados a este modelo de 
negócio tem vindo a aumentar, 
particularmente para ocupação 
de espaços logísticos nas áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto 
e de plataformas de distribuição 
de last mile nos centros urbanos 
destas cidade, estando inclusive 
a atrair novos intervenientes no 
mercado. Complementarmente, 
e acompanhando a tendência 
de outros países, a oferta de 
unidades de armazenamento (self 
storage) também se encontra em 
crescimento.

Relativamente a projetos futuros, o 
segmento da distribuição alimentar 
irá continuar ativo, estando previsto 
para breve a abertura do novo 
entreposto do Lidl no Parque 
Industrial de Santo Tirso com 
48.000 m² e para dentro de dois 
anos a conclusão da construção 
da plataforma logística da ALDI 
em Alhos Vedros (Moita), numa 
área de 80.000 m². Em termos de 
promoção especulativa, a atual 
escassez de oferta de espaços 
de qualidade será colmatada 
com a entrada no mercado de 
novos projetos, entre os quais se 
destacam a Plataforma Logística 
Lisboa Norte da Merlin Properties 
na Castanheira do Ribatejo, com 
uma área total de 225.000 m² e 
cujo primeiro armazém com 45.000 
m² se encontra em construção, 
com conclusão prevista para 2021; 
e o projeto logístico da Aquila 
Capital na Azambuja, com 115.000 
m². Adicionalmente, dadas as boas 
ligações rodoviárias a Espanha, 
zonas como Benavente e Montijo 
começam a ser consideradas pelos 
grandes ocupantes.

ABSORÇÃO POR SEMESTRE E ÁREA MÉDIA TRANSACIONADA
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Por seu lado, o setor industrial 
tem também atraído grandes 
investidores. Entre estes 
encontram-se a farmacêutica 
Hovione, que adquiriu um terreno 
com 40 hectares na Baía do 
Tejo (Seixal) para expandir a sua 
atividade; a Generis Farmacêutica, 
que irá desenvolver um lote de 
8,8 hectares em Rio Maior, numa 
primeira fase com uma unidade de 
embalamento de medicamentos; 
e a fabricante de estruturas 
Stelia Aerospace (grupo Airbus), 
que irá instalar em Santo Tirso 
uma unidade com 72.000 m². A 
promotora belga VGP irá também 
construir o primeiro parque 
industrial e logístico no país, o 
VGP Park Santa Maria da Feira, 
com 30.500 m² adequados aos 
serviços de logística, armazenagem, 
atividade comercial e indústria 
ligeira.

Neste enquadramento, as rendas 
de mercado prime para espaços de 
logística mantiveram-se estáveis, 
com a Zona 1 de Lisboa (Alverca 
- Azambuja) nos €4,00/ m²/mês 
e do Porto (Maia - Via Norte) nos 
€3,85/m²/mês.

Fonte: Cushman & Wakefield; Pool consultores
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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
€3,50-3,75/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

VILA NOVA
DE GAIA

PORTO

VILA NOVA DE FAMALICÃO

VILA DO CONDE

ALFENA

VALONGO
MATOSINHOS

TROFA

MAIA

ZONA 1
MAIA/VIA NORTE
€3,50-3,85/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

ZONA 6
PORTO

GRANDE PORTO - RENDAS MÉDIAS E PRIME 

GRANDE LISBOA - RENDAS MÉDIAS E PRIME 
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HOTELARIA

PROVEITOS GLOBAIS

€596 M 
(-71%)  

TURISTAS

4,2 M 
(-65%) 

DORMIDAS

10,5 M
(-68%) 

TAXA DE OCUPAÇÃO

24,8% 
(-38P.P.) 

REVPAR

€22,3 
(-57%) 

As medidas restritivas adotadas ao nível da entrada 
e circulação de passageiros limitaram o setor 
hoteleiro e intensificaram o impacto negativo 
da COVID-19 no setor. Entre janeiro e julho, os 
hóspedes em estabelecimentos hoteleiros fixaram-
se nos 4,2 milhões e as respetivas dormidas em 
10,5 milhões, traduzindo quebras de 65% e 68% 
respetivamente. Estes valores foram também 
um efeito do encerramento voluntário de uma 
grande parte dos estabelecimentos hoteleiros. 
O número de estabelecimentos de alojamento 
turístico que terão estado encerrados, ou não 
registaram qualquer movimento de hóspedes, 
chegou a situar-se nos 81% em abril, reduzindo 
progressivamente para 28% em julho.

INDICADORES TURÍSTICOS DA HOTELARIA8

(8) Valores acumulados entre janeiro e julho.

Fonte: INE; Turismo de Portugal
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Os maiores impactos foram sentidos na Região Autónoma dos Açores, com 
decréscimos de 73% em hóspedes e 75% em dormidas, fruto do forte peso dos turistas 
alemães e americanos na região. No Algarve, altamente dependente do turismo 
proveniente do Reino Unido (que, à exceção de um curto período em agosto, manteve 
Portugal fora do corredor turístico aéreo iniciado em julho), registaram-se quebras de 
70% em hóspedes e 71% em dormidas.

A operação hoteleira registou igualmente significativos abrandamentos, na ordem dos 
71% em termos dos proveitos totais e de 57% no Revenue per Available Room (RevPar) 
até julho de 2020. A taxa de ocupação por quarto situou-se nos 24,8%, refletindo uma 
diminuição em 38 pontos percentuais (p.p.) face ao ano anterior. Nestes indicadores, 
os impactos foram mais evidentes na Área Metropolitana de Lisboa, onde a quebra de 
47 p.p. na taxa de ocupação potenciou uma redução do RevPar para os €30,4.

A atividade de Alojamento Local revelou decréscimos ligeiramente menos acentuados 
do que os estabelecimentos hoteleiros, na ordem dos 60% nos hóspedes e 62% nas 
dormidas. No que se refere aos resultados operacionais, os proveitos totais tiveram 
um decréscimo de 66% e o RevPar de 54%. Embora a preferência dos visitantes 
por espaços mais isolados poderá ter contribuído para uma maior resiliência dos 
indicadores, verificou-se também uma redução significativa dos imóveis em oferta 
neste segmento que, a acrescer às sucessivas penalizações legais e fiscais, enfrenta um 
futuro incerto.

Em termos de oferta hoteleira, até setembro inauguraram em Portugal 18 novas 
unidades com cerca de 1.390 quartos, a maioria (41% dos quartos) com classificação 
4 estrelas. Entre estas, destacam-se o Eurostars Aliados no Porto, o B&B Hotel 
Lisbon Airport em Loures e o Neya Porto Hotel no Porto. Adicionalmente, vários 
hotéis que encerraram voluntariamente aproveitaram para fazer obras de remodelação 
durante o período de confinamento, por forma a acrescentar valor na oferta ao cliente.

DORMIDAS E REVPAR POR REGIÃO9

NOVA OFERTA

Relativamente a projetos futuros, o 
panorama ramifica-se em diversas 
situações: hotéis praticamente concluídos e 
que decidiram estrategicamente adiar a sua 
abertura; projetos que já haviam iniciado 
construção e cujas  datas de abertura se 
mantiveram; e alguns hotéis ainda em fase 
de projeto ou licenciamento com os planos 
de investimento em fase de revisão.

Desta forma, apesar das estimativas 
para a nova oferta hoteleira em 
Portugal até final de 2023 totalizarem 
220 novos projetos e 18.150 quartos, 
há uma elevada probabilidade de 
revisão em baixa, à medida que os 
efeitos da atual pandemia se refletem 
nas decisões de investimento. 

NOVOS QUARTOS

+1.390
INAUGURADOS EM 2020

+18 HOTÉIS

Fonte: INE; Turismo de Portugal

(9) Valores acumulados entre janeiro e julho.
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HOTEL OPERADOR CIDADE CATEGORIA Nº QUARTOS
Eurostars Aliados Eurostars Hotels Porto 5 estrelas 300

B&B Hotel Lisbon Airport B&B Hotels Loures 3 estrelas 190

Neya Porto Hotel Neya Hotels Porto 4 estrelas 120

Holiday Inn Express 
Saldanha

InterContinental 
Hotels Group Lisboa 3 estrelas 110

Holiday Inn Express Porto InterContinental 
Hotels Group Porto 3 estrelas 110

Vila Galé Serra da Estrela Vila Galé Manteigas 4 estrelas 90

Ibis Porto Centro Mercado 
do Bolhão Accor Porto 4 estrelas 90

BessaHotel Porto Baixa Bessa Hotels Porto 4 estrelas 80

Vila Galé Collection Alter 
Real Vila Galé Alter do Chão 4 estrelas 80

Stay Hotel Lisboa Chiado Stay Hotels Lisboa 4 estrelas 40

PRINCIPAIS ABERTURAS 2020

OFERTA FUTURA10 POR REGIÃO

Área Metropolitana de Lisboa Norte Região Autónoma dos Açores

Algarve Centro Região Autónoma da MadeiraAlentejo

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

A compra de hotéis por parte de operadores reflete a atratividade que o setor 
vinha a registar, alcançando até à data um volume de €90 milhões, em linha com 
os níveis do ano passado.

Entre as principais transações encontram-se a aquisição pela HI Partners da 
unidade de 5 estrelas The Lake Resort em Vilamoura, e o Galo Hotel Resort na 
Madeira, que engloba 3 hotéis, adquirido pela DER Touristik.

Em linha com a crescente atratividade 
registada em anos anteriores, a cidade 
de Lisboa continuou a receber a 
maior parte dos turistas que entraram 
em território nacional por via aérea 
em 2020. Ainda assim, a quebra de 
atividade foi muito acentuada: pouco 
mais de 3 milhões de passageiros 
desembarcaram no Aeroporto 
Humberto Delgado entre janeiro e julho, 
refletindo um decréscimo de 66% face a 
2020.

O turismo de cruzeiros registou uma 
quebra ainda mais significativa, apenas 
50 mil passageiros chegaram a Lisboa 
por este via até julho, uma quebra na 
ordem dos 81%, muito acentuada pelas 
restrições de chegada impostas nos 
portos marítimos e pelo maior risco 
percebido deste tipo de oferta junto 
dos turistas.

A capital do país contou este ano com 
apenas 6 novas aberturas, que totalizam 
270 novos quartos. A maior unidade 

LISBOA

inaugurada diz respeito ao Holiday Inn 
Express Saldanha, que abriu na Avenida 
João Crisóstomo com 105 quartos.

Adicionalmente, estão previstos um total 
de 50 novos hotéis com 4.480 quartos 
até 2023, alguns dos quais poderão 
sofrer adiamentos. Prevê-se que estas 
unidades sejam maioritariamente de 
5 estrelas (37% da oferta anunciada), 
como é o caso do Meliá Lisboa na 
Avenida Fontes Pereira de Melo com 
construção já iniciada e que contará com 
240 quartos; e do Hyatt Regency Lisbon 
em Belém com perto de 200 quartos, 
também em construção.

Face à dificuldade na obtenção de 
dados, o Observatório do Turismo de 
Lisboa apresenta dados com menor 
frequência e apenas para a Região 
de Lisboa. Estes revelam um RevPar 
acumulado a junho deste ano na ordem 
dos €34,6 por noite e uma taxa de 
ocupação de 40,1%, acima da média 
nacional e da área metropolitana.

INDICADORES TURÍSTICOS11

TAXA DE OCUPAÇÃO

40,1% (-34P.P.) 
REVPAR

€34,6 (-57%)

Fonte: Observatório do Turismo

35%

31%

7%
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7%
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Região Autónoma da Madeira
Centro

Algarve

Alentejo

(10) Próximos 3 anos.
(11) De estabelecimentos hoteleiros na Região de Lisboa; valores acumulados entre janeiro e junho.
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A cidade do Porto apresentou uma performance semelhante à de Lisboa, e 
entre janeiro e junho, o aeroporto Francisco Sá Carneiro registou 1,3 milhões de 
passageiros desembarcados, refletindo um decréscimo de 64% face ao período 
homólogo. Relativamente ao turismo de cruzeiros, a redução no número de 
passageiros foi mais acentuada, na ordem dos 87% para 6 mil passageiros.

Ao longo de 2020 a cidade do Porto contou com 7 novas aberturas de unidades 
hoteleiras, maioritariamente de 5 estrelas (43%) e 4 estrelas (40%). Entre estas, 
destaque para o Eurostars Aliados de 5 estrelas e com um total de 300 quartos; e 
o Neya Porto Hotel de 4 estrelas com 120 quartos. 

A oferta futura estimada para a cidade até 2023 totaliza 20 novas unidades com 
2.250 quartos, ainda assim a probabilidade de concretização de todos os projetos 
nas datas previstas é neste momento muito reduzida. De entre as aberturas 
previstas destaque para o hotel com centro de congressos promovido pela IME 
na Rua do Heroísmo com 300 quartos; e para o The Student Hotel, que apresenta 
um conceito misto de longa e curta duração numa zona central da cidade, com 
um total de 300 quartos.

Até junho de 2020, o RevPar na cidade Invicta apresentava uma média de €25,6 
por noite, tendo decrescido de €39,9 em janeiro para somente €6,6 em junho, e 
uma taxa de ocupação que se situa nos 27,5%.

PORTO

INDICADORES TURÍSTICOS12

TAXA DE OCUPAÇÃO

27,5% 
REVPAR

€25,6 (-65%)

Fonte: INE; Turismo de Portugal

(12) De estabelecimentos hoteleiros na cidade do Porto
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RESIDENCIAL

No mercado residencial, o impacto da pandemia veio 
acelerar o ajustamento de valores que se vinha a 
verificar desde final do ano passado, particularmente 
em projetos sobrevalorizados. A forma como Portugal 
enfrentou inicialmente o surto de coronavírus reforçou 
a atratividade do país – com Portugal a liderar este 
ano o Annual Global Retirement Index da International 
Living e a revista Forbes a considerar a região do 
Algarve a melhor opção no mundo para se viver 
e reformar pós-COVID-19 – mantendo-o no radar 
dos compradores internacionais, com transações 
a concretizarem-se apesar das maiores limitações 
a visitas. Finalmente, as moratórias de crédito e 
arrendamento habitacional implementadas em abril, 
e posteriormente prorrogadas (até março de 2021 
e setembro de 2020 respetivamente), contribuíram 
igualmente para a manutenção da estabilidade no 
setor.

Segundo os dados do Banco de Portugal, 
depois de um crescimento expressivo de 21% 
no primeiro trimestre, o volume de crédito à 
habitação abrandou, com €6.273 milhões de euros 
registados entre janeiro e julho, 6% acima do 
período homólogo de 2019.
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VENDA DE APARTAMENTOS NOVOS13

PREÇO MÉDIO

TAXA MÉDIA 
DE DESCONTO

TEMPO MÉDIO 
DE ABSORÇÃO

€6.010/M² €3.550/M²

-2% -3%

8 MESES 7 MESES

LISBOA PORTO

Fonte: SIR Ci

LICENCIAMENTO DE PROJETOS RESIDENCIAIS14 

(13) Valores acumulados anuais ao 2º trimestre de 2020.
(14) Valores em percentagem correspondem à variação entre janeiro e maio de 2020 (projetos 
licenciados) e janeiro e junho de 2020 (projetos em licenciamento) face ao período homólogo de 2019.

(37%)

(-14%)

(-21%)

(-22%)
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RIO TINTO
MATAA OSINHOS

CAMAMPANHÃPP

VITÓRIA

SRA.RA.A. DA HORA

VILA NOVA DE GAIAIAVV

FOZ DO O O DOURO

PORTO
FOZ
€4.460/m

RIBEIRINHA
€3.260/m

CENTRO HISTÓRICO
€3.820/m

ANTAS
€2.980/m

PERIFÉRICAS
€2.210/m

Segundo informação do SIR / Confidencial Imobiliário, relativa ao acumulado anual 
ao segundo trimestre de 2020, os valores de venda de apartamentos novos em 
Lisboa registaram um crescimento homólogo de 7%, para os €6.010/m². O Centro 
Histórico continua a ser a zona mais valorizada, com €7.060/m², seguido das zonas 
Avenidas Novas e Tradicional com €6.530/m² e €6.010/m² respetivamente. O maior 
aumento verificou-se nas Novas Zonas, em 21% para os €4.900/m², por oposto à zona 
Ribeirinha, com uma ténue quebra de 1% para os €5.520.

Por outro lado, a taxa média de desconto15 praticada nos últimos 12 meses manteve-se 
estável nos -2%, com o tempo médio de absorção a indicar uma maior celeridade na 
transação dos imóveis, com uma redução em 2 meses, para os 8 meses. No caso dos 
valores de apartamentos novos em oferta, a correção em 3% para os €6.710/m² reflete 
uma redução da sua diferença face aos valores de fecho (€6.010/m²), para os 12%.

Relativamente à oferta futura, o licenciamento de projetos residenciais em Lisboa 
registou um comportamento díspar, com os projetos licenciados entre janeiro e maio 
a crescer 37% face ao mesmo período do ano anterior, por influência do aumento da 
área média por projeto em 67%, para os 1.790 m²; e os projetos em licenciamento a 
diminuir em 21% entre janeiro e junho, para os 170.550 m².

(15) Diferença entre o preço final de venda e o último 
valor de oferta do imóvel (i.e., em resultado da 
negociação entre vendedor e comprador).
(16) Valores acumulados anuais ao 2º trimestre de 2020.
(17) Últimos dados disponíveis: Valor acumulado anual 
ao 3º trimestre de 2019.
(18) Valores acumulados anuais ao 2º trimestre de 2020.

LISBOA

Centro Histórico: 
Misericórdia, Santa Maria 
Maior e Santo António

Avenidas Novas: 
Alvalade, Areeiro, 
Arroios e Avenidas Novas

Ribeirinha: 
Ajuda, Alcântara 
e Belém

Periféricas17:
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 Domingois de Benfica

Parque das Nações

Fonte: SIR Ci; Cushman & Wakefield

LISBOA – VALORES DE VENDA DE APARTAMENTOS NOVOS16

Os valores transacionais de apartamentos novos no Porto registaram um aumento 
superior ao verificado em Lisboa, na ordem dos 15% situando-se nos €3.550/m². Os 
valores mais elevados continuam a registar-se na zona da Foz, com €4.460/m², seguida 
do Centro Histórico, onde se verificou o maior aumento, de 15% para os €3.820/m². 
Com uma quebra de 26%, as Zonas Periféricas apresentam o valor médio mais baixo 
(€2.210/m²).

A taxa média de desconto registou uma correção em baixa de 1 ponto percentual, para 
os -3%, e o tempo médio de absorção diminuiu para os 7 meses. Os valores de oferta 
aumentaram 8% para os €3.870/m2, refletindo uma maior proximidade face aos preços 
de transação (€3.550/m²), desta forma reduzindo o diferencial entre ambos indicadores 
para 9%.

Em termos de oferta futura, o licenciamento de projetos residenciais no Porto registou 
um abrandamento, com os projetos licenciados a reduzir em 14%, apesar do aumento 
em 44% da área média por projeto para os 840 m². Já os projetos em licenciamento 
verificaram uma contração de 22% para os 113.710 m².

PORTO

Foz:
Aldoar, Foz do Douro 
e Nevogilde

Antas:
Campanhã e Bonfim

Ribeirinha: 
Lordelo do Ouro
e Massarelos

Periféricas:
Paranhos
e Ramalde

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

Fonte: Cushman & Wakefield; SIR Ci

PORTO – VALORES DE VENDA DE APARTAMENTOS NOVOS18
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RENDA MÉDIA
CONTRATADA

TAXA MÉDIA 
DE DESCONTO

TEMPO MÉDIO 
DE ABSORÇÃO

€17,6/M² €14,6/M²

-5% -5%

4 MESES 6 MESES

LISBOA PORTO

Ao longo dos últimos meses, o segmento de arrendamento privado (ou PRS - private 
rented sector) ganhou especial relevância, não só do ponto de vista do utilizador final, mas 
também enquanto produto de investimento. Para tal têm contribuído as várias alterações 
legislativas que procuram incentivar este segmento, às quais acrescem iniciativas 
camarárias como as do município de Lisboa, que lançou recentemente o Programa Renda 
Segura (onde a câmara arrenda imóveis a privados para subarrendar a rendas acessíveis) 
acrescendo às limitações introduzidas o ano passado ao licenciamento de alojamento local. 
Relativamente a este último uso, foi igualmente notório o impacto da pandemia na sua 
ocupação, com um grande número de unidades a ser canalizadas para o arrendamento de 
longa duração. 

Apesar da predominância de ocupação de imóveis usados, o volume de frações novas em 
oferta aumentou até ao segundo trimestre de 2020 nas duas principais cidades do país, 
com impacto nos valores médios acordados. Segundo o SIR / Confidencial Imobiliário, a 
renda média contratada corrigiu em 4% para os €17,6/m²/mês em Lisboa e aumentou em 
11% para os €14,6/m²/mês no Porto. No caso deste segmento, as taxas de desconto estão 
ligeiramente acima das praticadas na venda (-5% em ambas as cidades), sendo contudo 
de realçar que o tempo médio de absorção é inferior, de 4 meses em Lisboa e 6 meses no 
Porto, indicando uma maior procura face à oferta existente.

ARRENDAMENTO DE APARTAMENTOS NOVOS19 

Fonte: SIR Ci

(19) Valores acumulados anuais ao 2º trimestre de 2020.
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PROMOÇÃO & 
REABILITAÇÃO URBANA

(20) Aquisições de edifícios para reabilitação ou terrenos para promoção.
(21) Os dados apurados resultam do tratamento dos anúncios de transação realizados 
pelos proprietários junto das Autarquias, no contexto do direito legal de preferência de 
que estas instituições gozam nas respetivas ARU.

Refletindo o abrandamento na atividade do mercado 
imobiliário nacional, o setor de promoção e reabilitação 
urbana20 registou entre janeiro e agosto uma quebra 
homóloga de 68%, com um volume total transacionado 
de €220 milhões distribuídos por cerca de 20 
negócios. Na categoria de promoção, destaca-se 
a venda da Herdade dos Pinheirinhos em Melides 
(Grândola) por €80 milhões pelo Novo Banco à Vic 
Properties, a qual planeia investir €450 milhões no 
relançamento do projeto. Na reabilitação urbana, a 
aquisição pela Leonardo Royal Hotels (Fattal Hotel 
Group) à OptylonKrea do Convento Corpus Christi 
na Baixa de Lisboa por €40 milhões. Este imóvel será 
reconvertido num hotel de 4 estrelas e protagonizou o 
negócio de reabilitação urbana de maior dimensão.

Segundo os dados do SIR / Confidencial 
Imobiliário21, a atual conjuntura contribuiu para 
um abrandamento do crescimento homólogo 
dos valores de venda de prédios nas Áreas de 
Reabilitação Urbana (ARU) das duas principais 
cidades do país, com um aumento perto dos dois 
dígitos em Lisboa e estabilidade no Porto. Por 
outro lado, o licenciamento de projetos imobiliários 
nestas cidades registou um comportamento 
homólogo díspar, tendo-se contudo verificado 
uma quebra transversal no número de projetos. 
Para esta evolução contribuiu não só o aumento 
da área sujeita a licenciamento em equipamentos 
sociais e escritórios, mas particularmente em 
residencial, para a qual estará a contribuir o maior 
enfoque dos promotores no desenvolvimento de 
produto direcionado à classe média.
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PRINCIPAIS TRANSAÇÕES DE 
PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA

VENDA DE PRÉDIOS NAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA22 

TIPO ATIVO CONCELHO ÁREA 
(MILHARES 

DE M²)

VENDEDOR COMPRADOR VALOR 
(M€)

VALOR 
(€/M²)

Terreno Herdade dos Pinheirinhos Grândola 2.000.000 Novo Banco VIC Properties €80 M € 40

Edifício Convento Corpus Christi Lisboa 7.500 OptylonKrea Leonardo Royal Hotels €40 M € 5.333

Edifício
Praça Duque de Saldanha 

32
Lisboa 6.300

Vision Real Estate 
Solutions

Belfinvest €21 M € 3.365

Terreno Lote no Espargal Oeiras 21.000
Câmara Municipal 

de Oeiras
Confidencial €14 M € 667

Edifício Quinta do Lazareto Almada 21.000 Sonangol Reformosa €13 M € 619

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: SIR RU Ci

LICENCIAMENTO DE PROJETOS IMOBILIÁRIOS23 

(22) Valores em percentagem correspondem à variação entre janeiro e junho de 2020 face ao período homólogo de 2019.
(23) Valores em percentagem correspondem à variação entre janeiro e maio de 2020 (projetos licenciados) e janeiro e 
junho de 2020 (projetos em licenciamento) face ao período homólogo de 2019.

Fonte: Pipeline Imobiliário Ci
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Em Lisboa, os valores médios de transação de propriedades nas ARU (Áreas 
de Reabilitação Urbana) registaram um crescimento homólogo superior nas 
propriedades até 500 m², em 13% para os €3.520/m², face às propriedades com 
mais de 500 m², cujo crescimento foi de 8% para os €3.150/m². Os preços mais 
elevados em ambos os tipos de ativos ocorreram no Centro Histórico, com €4.350/
m² nos prédios de menor dimensão e €3.840/m² nos prédios de maior dimensão. 
O maior crescimento homólogo no primeiro tipo de propriedades deu-se na zona 
Tradicional, em 28% para os €3.570/m², tendo no caso das segundas ocorrido nas 
Avenidas Novas, em 17% para os €2.870/m². 

Relativamente ao licenciamento de projetos imobiliários, e apesar da quebra de 
17% no número de projetos, entre janeiro e maio foram licenciados um total de 387 
mil m², um crescimento homólogo de 83% face ao ano anterior; duplicando a área 
média por projeto, para os 2.730 m². Por outro lado, a área de construção prevista 
nos projetos em fase de licenciamento até junho registou uma quebra homóloga 
de 18%, para os 302 mil m². O segmento residencial continua a preponderar na 
atividade de promoção e reabilitação na cidade de Lisboa, tendo sido responsável 
por 54% da área licenciada e 56% da área em licenciamento. Refletindo a 
atratividade que o setor vinha a registar ao longo dos últimos anos, o turismo 
registou crescimentos significativos no período em análise, agregando inclusive 
25% da área de construção em licenciamento.

Neste enquadramento, os custos de desenvolvimento mantiveram-se, com os 
valores médios praticados em Lisboa a variar entre os €1.100/m² e mais de €1.500/
m² na construção nova, aumentando para entre €1.300/m² e a partir de €1.800/m² 
nos projetos de reabilitação.

LISBOA

VENDA DE PRÉDIOS NAS ÁREAS DE 
REABILITAÇÃO URBANA POR ZONA24

Fonte: SIR RU Ci

CUSTOS DE CONSTRUÇÃO POR SEGMENTO 

€1.100/M² €1.300/M²

€1.250/M² €1.500/M²

> €1.500/M² > €1.800/M²

CONSTRUÇÃO
NOVA

REABILITAÇÃO

MÉDIO

ALTO

LUXO

LICENCIAMENTO DE PROJETOS POR SETOR25

Fonte: Pipeline Imobiliário Ci
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(24) Valores acumulados anuais ao 2º trimestre de 2020.
(25) Valores entre janeiro e maio de 2020 (projetos licenciados) e janeiro e junho de 2020 (projetos em licenciamento).

Fonte: Cushman & Wakefield
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Fonte: SIR RU Ci

PORTO

VENDA DE PRÉDIOS NAS ÁREAS DE 
REABILITAÇÃO URBANA POR ZONA26

Os valores médios dos prédios em ARU na cidade do Porto mantiveram-se 
estáveis, situando-se nos €1.960/m² nos prédios de dimensão até aos 500 m² 
e nos €2.060/m² em ativos de dimensão superior a 500 m². A zona da Foz 
registou os preços mais elevados nas duas categorias, ambos a níveis similares, 
nomeadamente €3.040/m² nas propriedades de menor dimensão e €3.050/m² 
nas propriedades com mais de 500 m².

No âmbito da atividade de licenciamento de projetos no concelho do Porto, 
no período em análise registou-se uma quebra homóloga de 6% no volume 
de área licenciada, para os 152 mil m², a qual conjugada com a redução em 
41% no número de projetos, resultou num aumento em 60% da área média por 
projeto, para os 1.220 m². Por seu lado, os projetos em licenciamento cresceram 
6%, para os 249 mil m². À semelhança de Lisboa, o sector residencial é o mais 
dinâmico, representando 59% da área de construção licenciada e 46% da área em 
licenciamento. O uso de turismo é igualmente relevante, contando com 28% da 
área em licenciamento.

Relativamente aos custos de desenvolvimento no Porto, estes registaram um 
aumento generalizado face a 2019, situando-se entre os €900/m² e acima de 
€1.350/m² na construção nova, e entre €1.100/m² e a partir de €1.650/m² nos 
projetos de reabilitação.

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Pipeline Imobiliário Ci
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CUSTOS DE CONSTRUÇÃO POR SEGMENTO 
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(26) Valores acumulados anuais ao 2º trimestre de 2020.
(27) Valores entre janeiro e maio de 2020 (projetos licenciados) e janeiro e junho de 2020 (projetos em licenciamento).
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INVESTIMENTO
Apesar do impacto negativo da atual conjuntura na 
atividade de investimento em imobiliário para efeito 
de rendimento28, entre janeiro e setembro deste ano 
foi atingido um novo máximo histórico de €2.330 
milhões, representando um crescimento de 36% face 
ao período homólogo. Este resultado foi influenciado 
pela concretização de algumas operações de grande 
dimensão, que contribuíram para um novo record no 
valor médio por transação, duplicando o ano anterior e 
situando-se nos €67 milhões.

A previsível quebra na receita operacional dos imóveis 
(particularmente nos setores de atividade mais 
afetados) e a maior aversão ao risco pelos bancos no 
financiamento de transações imobiliárias contribuíram 
para o abrandamento da atividade de investimento 
no segundo trimestre do ano que, com €141 milhões 
transacionados, registou uma quebra homóloga 
de 80%. Esta tem no entanto vindo a recuperar 
gradualmente ao longo do terceiro trimestre, com 
enfoque em logística e escritórios e nos segmentos 
core e core+. Neste enquadramento, as estimativas 
de volume total de investimento para este ano 
situam-se na ordem dos €2.700 milhões, uma quebra 
homóloga de 15%, registando ainda assim o terceiro 
máximo histórico de sempre em Portugal.

(28) Investimento institucional em produto imobiliário acabado e de rendimento.
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46%

35%

13%
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INVESTIMENTO COMERCIAL29 POR ORIGEM O capital nacional duplicou o volume investido (€485 milhões) no período em 
análise, mas os investidores estrangeiros continuaram a dominar a atividade de 
investimento imobiliário em Portugal, tendo sido responsáveis até ao terceiro 
trimestre por 80% do volume total transacionado.

A maior transação desde que há registo, a aquisição de 50% da joint-venture 
Sierra Prime pela Allianz Real Estate e Elo à Sonae Sierra e APG, por cerca 
de €800 milhões30; contribuiu para que o setor de retalho tenha liderado a 
procura, atraindo 46% do total investido, com €1.058 milhões. Seguiu-se o setor 
de escritórios, com 35% do volume total (cerca de €810 milhões). Neste setor, 
destaque para a venda pela Kildare Partners, após dois anos de detenção, do 
Lagoas Park à Henderson Park Capital Partners por €421 milhões e do portfolio 
PREOF pela Finsolutia à Cerberus por um valor estimado em €150-170 milhões. 
O setor hoteleiro captou 13% do capital investido, na ordem dos €310 milhões.

Fonte: Cushman & Wakefield

INVESTIMENTO COMERCIAL29 POR SETOR

Retalho Escritórios Hotéis Alternativos Industrial

Fonte: Cushman & Wakefield

(29) Investimento institucional em produto imobiliário acabado e de rendimento.
(30) Valor dos 4 ativos em Portugal, de um total de 6 centros comerciais. Investimento institucional 
em produto imobiliário acabado e de rendimento.
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PRINCIPAIS TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO

SETOR ATIVO CONCELHO ÁREA 
(M²)

VENDEDOR COMPRADOR VALOR 
(M€)

VALOR 
(€/M²)

YELD 
(%)

Retalho Portfólio Sierra Prime Vários 151.020 Sonae Sierra & APG Allianz Real Estate & Elo €800 M €3.980 n.a.

Escritórios Lagoas Park Oeiras 112.500 Kildare Partners Henderson Park Capital 
Partners €421 M €3.742 6,0%

Hotéis Portfólio Hotéis Real Vários  1.384 quartos Bernardino Gomes 
Group

Palm Invest & Private 
Investor €290-310 M €216.76031 n.a.

Escritórios Portfólio PREOF Vários 52.000 Finsolutia Cerberus €150-170 M €3.270 n.a.

Escritórios Natura Towers Lisboa 11.000 MSF Cofidis €47 M €4.230 n.a.

Uso Misto Trindade Domus Porto 15.630 Privado Finangeste & Patron €41 M €2.590 n.a.

Retalho Forum Viseu Viseu 15.765 Lighthouse Square Asset 
Management €40 M €2.540 7,0-8,0%

Uso Misto Campo Pequeno Lisboa 7.000 SRUCP Everything is New €37 M €5.290 n.a.

Retalho Portfólio Sphere II Vários 18.875 Sonae RP ORES Portugal €34 M €1.800 n.a.

Escritórios Portfólio Chess Lisboa 20.050 Finangeste Vários compradores €30-35 M €1.300 7,5%

Neste contexto, as yields prime corrigiram ligeiramente em alta face a 2019, 
nomeadamente para os 4,10% em escritórios, 4,25% no comércio de rua e 5,10% 
em centros comerciais, refletindo um aumento entre os 10 e os 35 pontos base 
face ao final de 2019. Face ao aumento da sua atratividade, o setor industrial 
foi a exceção e, após um ligeiro aumento no segundo trimestre, encontra-se 
atualmente ao mesmo nível do início do ano, nos 6,00%.

Fonte: Cushman & Wakefield
(31)€/quarto

YIELDS PRIME

Fonte: Cushman & Wakefield
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