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ECONOMIA

A situação económica em Portugal sofreu uma inversão 
dramática em 2020, resultado da pandemia global de 
COVID-19. Ainda assim, e após um primeiro semestre 
muito desafiante, a adaptação rápida e eficaz das 
empresas e população às medidas de confinamento e 
o otimismo decorrente de um processo de vacinação 
antes do previsto, permitiram que, no final de 2020, os 
resultados económicos fossem menos gravosos do 
que o inicialmente previsto.

Não obstante, no ano passado, a quase totalidade 
das economias mundiais registaram um crescimento 
negativo: a zona Euro verificou uma quebra no seu 
PIB de 6,8% e os EUA de cerca de 3%; apenas a 
China contrariou esta tendência, surpreendendo 
com um crescimento superior a 2%. Relativamente 
à economia portuguesa, também demonstrou uma 
melhor performance face às expetativas no final 
do ano – após várias instituições internacionais 
preverem em outubro uma quebra do PIB nacional 
na ordem dos 9%, 2020 registou uma contração 
homóloga de 7,6%; a sétima maior contração 
na União Europeia, num regresso da economia 
nacional aos níveis de 2008.

INDICADORES ECONÓMICOS 2020

PIB

-7,6%

€

TAXA DE 
DESEMPREGO

6,8%

INVESTIMENTO

-4,9%
INFLAÇÃO

0,0%

EXPORTAÇÕES

-18,6%
CONSUMO 
PRIVADO

-5,9%

Fonte: Moody’s Analytics
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PIB

5,0% / 3,8%

€

TAXA DE DESEMPREGO

7,4% / 6,2%

INVESTIMENTO

10,6% / 17,0%
INFLAÇÃO

1,1% / 1,1%

EXPORTAÇÕES

6,9% / 0,7%
CONSUMO PRIVADO

3,6% / 1,0%

As perspetivas para 2021 apontam para uma retoma do crescimento, na ordem dos 
5,0% em 2021 e 3,8% em 2022, de acordo com a Moody’s. As variáveis económicas 
que melhor evolução devem registar este ano são o investimento, as exportações e 
as importações. A taxa de desemprego não conseguirá evitar um aumento em 2021, 
resultado do fim das medidas de lay-off simplificado e das muito prováveis falências 
ainda por decretar, devendo situar-se no final de 2021 nos 7,4%.

Apesar das expetativas de retoma já em 2021, são vários os desafios que a economia 
vai enfrentar. As necessidades acrescidas de financiamento irão contribuir para um 
aumento muito considerável da dívida pública portuguesa, que de acordo com as 
previsões da União Europeia terá atingido em 2020 um máximo histórico, de 133,7%, 
o terceiro maior da União Europeia, cujo valor médio se situou nos 94%.
 
Ainda assim, Portugal manteve o seu percurso de redução do custo de financiamento 
externo ao longo de 2020, com os juros da dívida pública a representarem 2,9% do PIB; 
o que compara com a média europeia de 1,6%.

O financiamento do setor privado poderá igualmente trazer um desafio à economia. 
De acordo com a Autoridade Bancária Europeia (EBA), Portugal é o terceiro país da 
União Europeia com mais exposição a moratórias de crédito; situando-se na mesma 
posição relativamente à incidência de crédito malparado.

PREVISÕES ECONÓMICAS 2021 / 2022

No caso português, a quebra na economia é explicada pela grande redução das 
exportações, importações e do consumo privado. A quase nula atividade do setor 
turístico em boa parte do ano explica, em larga medida, a queda de 18,6% do volume 
de exportações. Após um ténue excedente em 2019, o saldo orçamental terá 
registado um défice de 7,3% do PIB em 2020, mesmo assim inferior à média da 
União Europeia e bastante mais controlado que o recorde atingido pelo país em 
2010, próximo dos 12%. O mercado de trabalho registou um comportamento menos 
mau do que o previsto, com a taxa de desemprego a manter-se abaixo de todas as 
previsões, nos 6,8%.

INDICADORES ECONÓMICOS 2020

Fonte: Moody’s Analytics
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A atividade do mercado de escritórios em 2020 foi 
impactada pela suspensão generalizada dos processos 
de tomada de decisão, excetuando a concretização de 
transações que já se encontravam numa fase avançada 
de negociação. Na Grande Lisboa, foram arrendados 
137.900 m² de escritórios, verificando-se uma quebra 
homóloga perto dos 30%. Identificou-se um total de 
105 operações, refletindo um aumento da área média 
transacionada para um máximo de 1.310 m².

GRANDE LISBOAESCRITÓRIOS

137.900 M2 (-29%)
ABSORÇÃO

4,9% (+80 P.P.)
TAXA DE DESOCUPAÇÃO

34.400 M2

ÁREA INAUGURADA

1.310 M2 (+19%)
ÁREA MÉDIA TRANSACIONADA

168.200 M2

ÁREA EM CONSTRUÇÃO

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

ABSORÇÃO POR ZONA

Entre os maiores negócios de ocupação destacaram-se o pré-arrendamento pelo 
BPI de 16.440 m² no Edifício Monumental no Prime CBD (zona 1) e a ocupação 
por uma empresa do setor tecnológico de 11.400 m² em três edifícios na Quinta 
da Fonte no Corredor Oeste (zona 6); o qual concentrou o maior volume de 
procura (34%). Outras Zonas (zona 7) foi a única a registar um aumento da procura, 
para o qual contribuiu a aquisição pela Cofidis das Natura Towers para a instalação 
da sua futura sede com 10.400 m². Neste contexto, o setor de Serviços Financeiros 
e as historicamente preponderantes TMT’s & Utilities foram cada uma responsável 
por cerca de 30% da absorção.

O menor dinamismo da procura, em conjunto com a conclusão de 34.400 m² de 
novos espaços (dos quais somente 26% tinha ocupação assegurada), contribuiu para 
um aumento da taxa de desocupação, que em 2019 se encontrava no seu mínimo 
histórico, tendo subido para os 4,9%.

A oferta futura enfrenta atualmente um maior risco de correção em baixa, 
particularmente pelo potencial adiamento de alguns dos projetos previstos. 
Atualmente, perspetiva-se que 384.700 m² de novos projetos entrem no mercado 
nos próximos três anos, embora somente 168.200 m² se encontrem em construção 
(com 44% da área pré-arrendada ou para ocupação própria). 

Com 34.400 m², o projeto Nova Alcântara nas Zonas Históricas (zona 4) é o maior 
empreendimento atualmente em construção, seguindo-se o Lumnia, primeiro edifício 
do projeto Exeo Ofice Campus no Parque das Nações (zona 5), com 29.700 m².

PRINCIPAIS TRANSAÇÕES

OCUPANTE EDIFÍCIO ZONA ÁREA (M2)
BPI Monumental 1 16 440

Confidencial Quinta da Fonte - Q46, Q51 e Q36 6 11 390

Cofidis Natura Towers 7 10 410

Confidencial Consiglieri Pedroso, 69 6 6 600

Webhelp Mediterrâneo, 1 5 6 210

Randstad Oriente 343 5 6 160

Auchan Sede Auchan 6 6 000

Infosistema Proletariado, 1 6 5 280

IDEA Spaces Defensores de Chaves, 4 2 4 580

Majorel Explorer 5 3 740

Fonte: Cushman & Wakefield; LPI

Fonte: Cushman & Wakefield; LPI

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

EMPREENDIMENTOS INAUGURADOS

PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO

EMPREENDIMENTO ZONA PROMOTOR ÁREA (M2)
Miguel Bombarda 4 2 Avignon 7 500

Malhoa 11 3 Splendimension 6 300

Sede Auchan 6 Auchan 6 000

Eurolex 1 Pontegadea 5 800

Alagoa Office & Retail Center - Edifícios E2 e E3 6 PV County 6 500

Galerias Ritz 1 Sodim / Ritz 2 300

EMPREENDIMENTO ZONA TIPO DE 
CONSTRUÇÃO

PROMOTOR CONCLUSÃO 
PREVISTA

ÁREA 
(M2)

Exeo Office Campus - Lumnia 5 Nova Avenue 2021 29 700

Monumental 1 Reabilitação Merlin Properties 2021 19 000

Sede Ageas 5 Nova Elegant Office 2021 17 400

Hub Criativo do Beato 7 Reabilitação CML / Startup 
Lisboa 2021 11 000

Nova Alcântara 4 Nova Bedrock Capital 
Partners 2022 34 400

World Trade Center Lisboa 6 Nova Foz Vintage 2022 25 000

Sede EDP (expansão) 4 Nova EDP 2022 11 400

Em consequência do abrandamento da procura, a disponibilidade dos 
proprietários para a concessão de incentivos adicionais aumentou, 
particularmente através da carência de rendas, permitindo uma 
estabilidade dos valores de arrendamento, igualmente suportados pela 
escassez de oferta de qualidade. Neste contexto, o Prime CBD (zona 1) 
registou uma manutenção da renda prime nos €23,0/m²/mês.

GRANDE LISBOA - RENDAS MÉDIAS E PRIME 

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield
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ESCRITÓRIOS

O bom momento que o setor de escritórios no Grande 
Porto atravessava terá contribuído para uma quebra 
menos acentuada da procura comparativamente com a 
capital, de 17% para os 53.900 m². Com um total de 50 
negócios, a área média transacionada estabilizou nos 
1.080 m².

O maior volume de absorção ocorreu nas principais 
zonas da cidade do Porto, responsáveis também 
pelos principais negócios do ano: a Boavista (zona 
1) concentrou um quarto da procura, assim como o 
maior negócio, o arrendamento pela Concentrix de 
5.890 m² no Porto Office Park (POP); seguindo-
se a Baixa (zona 2) com 18% onde a Natixis e uma 
empresa do setor de telecomunicações ocuparam 
um total de 8.830 m² no Porto Business Plaza.

GRANDE PORTO

53.900 M2 (-17%)
ABSORÇÃO

8,0% (+70 P.P.)
TAXA DE DESOCUPAÇÃO

58.800 M2

ÁREA INAUGURADA

1.080 M2 (+1%)
ÁREA MÉDIA TRANSACIONADA

47.600 M2

ÁREA EM CONSTRUÇÃO

Fonte: Cushman & Wakefield; PPI
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Durante 2020 foram concluídos seis edifícios com um total de 58.800 m², nos quais 
somente 30% se encontra disponível, evidenciando a escassez de oferta de espaços de 
qualidade. Esta deverá continuar a ser colmatada através da oferta futura prevista, que 
para os próximos três anos se situa nos 76.500 m², dos quais 46.000 m² se encontram 
em construção (com 60% da área com ocupação garantida). Entre os edifícios em 
construção, destaque para o Porto Business Plaza, do grupo SDC Investimentos, com 
15.500 m²; e o projeto ICON Offices da Civilria com 15.300 m² em dois edifícios um
dos quais, com 7.800 m² será a futura sede no Porto da Ageas.

Também no Porto a maior disponibilidade para a conceção de incentivos contribuiu 
para uma manutenção das rendas brutas face a 2019, nomeadamente com os valores 
prime no Porto – Boavista (zona 1) nos €18,0/m²/mês.

Fonte: Cushman & Wakefield; PPI

PRINCIPAIS TRANSAÇÕES

OCUPANTE EDIFÍCIO ZONA ÁREA (M2)
Concentrix Porto Office Park (POP) 1 5 890

Natixis Porto Business Plaza 2 4 420

Confidencial Porto Business Plaza 2 4 410

Founders Founders Founders Founders Campanhã 3 4 000

Sitel Heroísmo, 285 3 3 600

Fonte: Cushman & Wakefield; PPI

ABSORÇÃO POR ZONA

EMPREENDIMENTOS INAUGURADOS

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

Business Park Maia 5 Talent Mood 4 500

Projeto Nelson Quintas 4 Grupo Nelson Quintas 3 300

Sede Mercadona 7 Mercadona 2 500

Fonte: Cushman & Wakefield
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MAIA

PORTO

VILA NOVA 
DE GAIA

MATOSINHOS

ZONA 6
MAIA 
11-14 €/m2/mês

ZONA 5
MATOSINHOS
10-12 €/m2/mês

ZONA 1
PORTO BOAVISTA 
14-18 €/m2/mês ZONA 2  

PORTO BAIXA 
12-17 €/m2/mês

ZONA 4 
PORTO ORIENTAL
10-12 €/m2/mês

ZONA 3
PORTO ZEP
10-12 €/m2/mês

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

EMPREENDIMENTO ZONA TIPO DE 
CONSTRUÇÃO

PROMOTOR CONCLUSÃO 
PREVISTA

ÁREA 
(M2)

Porto Business Plaza 3 Reabilitação SDC 
Investimentos 2021 15 500

ICON Offices 4 Reabilitação Civilria 2021/2022 15 300

Rua Delfim Ferreira 4 Reabilitação Carlos 
Sottomayor 2021 8 100

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

PRINCIPAIS EMPREEDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO

GRANDE PORTO - RENDAS MÉDIAS E PRIME 

A atual crise económica, e consequente redução do nível de atividade das empresas, 
continuará a abrandar a procura latente de escritórios ao longo de 2021. Estima-se 
que o volume de procura em ambas as cidades seja próximo do valor registado em 
2020, seguido de uma recuperação a partir de 2022, com a consolidação da retoma 
da economia.

Esta evolução será também influenciada pela atual incerteza sobre o real impacto 
que o paradigma do teletrabalho terá na forma de ocupação de espaços de 
escritório no futuro, gerando uma atitude cautelosa por parte da procura. Ainda 
assim, antecipa-se a implementação de uma configuração híbrida, que resultará 
na extensão do local de trabalho a vários espaços físicos, variando consoante o 
setor de atividade dos ocupantes. Nos escritórios, é expectável um aumento do 
hotdesking e das áreas colaborativas, com enfoque no bem-estar dos colaboradores 
e fomento do seu espírito de equipa. Neste sentido, pela sua maior flexibilidade de 
ocupação, o conceito de coworking poderá verificar um renovado interesse, desde 
empresas start-up até ocupantes mais tradicionais que apostem na diversificação da 
oferta de espaços de trabalho atrativos aos seus colaboradores.

A atitude cautelosa por parte dos promotores no desenvolvimento especulativo de 
oferta futura, a escassez de oferta de qualidade e as baixas taxas de desocupação 
deverão manter a sustentabilidade da nova área atualmente em construção, grande 
parte da qual tem inclusive ocupação já garantida.

Neste contexto, e dado a preferência pelos proprietários na manutenção das rendas 
brutas, em detrimento de um aumento dos incentivos, antecipa-se uma resiliência 
dos valores prime de arrendamento, embora as rendas médias em zonas com maior 
desocupação possam vir a registar alguma correção em baixa.
 

PERSPETIVAS
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VOLUME DE VENDAS A RETALHO1

CONJUNTOS COMERCIAIS

RETALHO

114
(-2,4%)

115
(+1,8%)

113
(-6,6%)

TOTAL

€

PRODUTOS NÃO 
ALIMENTARES

PRODUTOS 
ALIMENTARES

50.700 M2

ÁREA INAUGURADA

41.200 M2

ÁREA FUTURA2

As limitações ao funcionamento do comércio ao longo 
de 2020 afetaram fortemente o setor de retalho, cujo 
volume de vendas registou uma quebra homóloga 
de 2,4% de acordo com o INE. À semelhança de 
períodos de crise anteriores, esta evolução foi 
influenciada pela contração do comércio não 
alimentar (-6,6%), apesar da maior resiliência do 
comércio alimentar (+1,8%). De acordo com a 
Associação Portuguesa de Centros Comerciais 
(APCC), esta indústria, que ao longo do ano foi 
sujeita a regras de abertura ainda mais restritas, 
registou uma quebra homóloga de 34% nas 
vendas.

(1) Índice com base 2015 = 100.
(2) Próximos 3 anos.

21



De forma a potenciar vendas e transmitir confiança ao consumidor, os 
retalhistas foram forçados a reorganizar a sua operação, investindo numa 
oferta omnicanal e personalizada, com destaque para o impulso dado ao 
comércio online. Segundo estimativas3 da Associação da Economia Digital 
(ACEPI), em 2020 este terá registado um aumento do volume de vendas ao 
consumidor final4 em 21%, para os €7.400 milhões.

Em 2020 foram concluídos 50.700 m² de ABL, com destaque para a 
abertura do Lisboa Park e a conclusão das obras de renovação e expansão 
do NorteShopping (incluindo o novo espaço de luxo Galleria). A oferta 
futura de 41.200 m² reflete uma manutenção desta maior aposta no formato 
de retail parks, responsáveis por 41% desta área, e na modernização de 
projetos existentes, nomeadamente a expansão em curso do Glicínias Plaza 
e a prevista para 2023 do Centro Colombo.

OFERTA DE CONJUNTOS COMERCIAIS Nº DE NOVAS ABERTURAS

Em 2020, a procura de retalho agregada pela Cushman & Wakefield5 
registou somente 470 novas aberturas, uma quebra expressiva de 45% 
face ao ano anterior, com uma área total de 166.500 m². Ainda assim, 
manteve-se a tendência dos últimos anos, com o comércio de rua a destacar-
se, representando 63% do número de operações, seguido pelos centros 
comerciais com 21%. Da mesma forma, o setor da Restauração foi o mais 
ativo, com 53% dos novos arrendamentos, seguido pelo setor Alimentar com 
14%. Alinhado com o aumento do consumo de bens alimentares, é a este 
setor que pertencem os retalhistas mais ativos do ano, com destaque para 
a Mercadona, cujo plano de expansão se traduziu em 10 novas aberturas, 
duplicando o número de lojas em Portugal. Este operador tem previsto para 
2021 a inauguração de mais 9 unidades na zona norte do país.

(3) Estudo “Economia e Sociedade Digital em Portugal”, desenvolvido em parceria com a International Data Corporation (IDC).
(4) Business to Consumer (B2C).
(5) Amostra não aleatória da procura de retalho agregada pela Cushman & Wakefield baseada em fontes públicas e trabalho de campo direcionado.

NOVAS 
ABERTURAS

470 (-45%)

COMÉRCIO
DE RUA

63%

RESTAURAÇÃO
53%

63%

26%

11%

63%

24%

13%

Comércio de Rua

Conjuntos Comerciais

Outros

2020

2019

POR
FORMATO

55%

9%

10%

12%

14%

53%

14%

11%

9%

13%

Restauração

Alimentar

Lazer & Cultura

Moda

Outros

2020

2019

POR
SETOR DE 
ATIVIDADE

Comércio de Rua Conjuntos Comerciais Outros

Restauração Alimentar Lazer & Cultura Moda Outros

Fonte: Cushman & Wakefield
*Oferta prevista 

Fonte: Cushman & Wakefield
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NOVAS 
ABERTURAS

40 (-63%)

COMÉRCIO
DE RUA

88%

RESTAURAÇÃO
60%

Fonte: Cushman & Wakefield

NOVAS 
ABERTURAS

200 (-46%)

COMÉRCIO
DE RUA

90%

RESTAURAÇÃO
73%

A cidade de Lisboa agregou 43% das novas aberturas em Portugal, na 
sua vasta maioria em comércio de rua. Face à sua maior dependência do 
turismo, este segmento tem sido particularmente afetado pela crise, tendo 
inclusive registado um aumento da taxa de desocupação em zonas com o 
a Baixa, de 10% em 2019 para os 12% no final de 2020.

Ainda assim, a Avenida da Liberdade assistiu a alguma atividade de 
marcas internacionais de relevo, entre as quais a inauguração pela 
Dolce & Gabbana e DSquared2 da sua primeira loja em Portugal e as 
relocalizações da Rosa Clará e Loewe. Complementarmente, as Avenidas 
Novas mantiveram o maior volume de atividade, com cerca de 30 novas 
aberturas, entre as quais se inclui um Continente Bom Dia, o retalhista com 
maior área inaugurada na cidade.

LISBOA

Embora com pouco mais de 40 novas lojas, o concelho do Porto registou o 
segundo maior número de aberturas em Portugal, com o comércio de rua 
a manter a sua predominância. A zona da Baixa concentrou 27% da nova 
oferta, com a Avenida dos Aliados a receber as primeiras aberturas no 
norte do país da Burberry e do restaurante Yakuza.

Complementarmente, a Foz do Douro, uma zona que tem vindo a registar 
um aumento de atratividade, registou igualmente algumas novas aberturas, 
como a concept store The Feeting Room e o Habitat, o novo conceito de 
restauração do grupo Reitoria.

PORTO

Lar

Lazer e cultura

Outros

Alimentar

Restauração

Moda

Fonte: Cushman & Wakefield

Lar

Lazer e cultura

Outros

Alimentar

Restauração

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

Comércio de Rua

Lisboa
Chiado €125,0

Lisboa
Baixa €115,0

Lisboa
Av. Liberdade €92,5

Porto
Baixa €72,5

Porto
Av. Aliados €52,5

Porto
Clérigos €42,5

Centros Comerciais Portugal €102,5

Retail Parks Portugal €11,0

RENDAS PRIME

Relativamente aos valores de arrendamento, o setor foi caracterizado pela 
implementação de regimes excecionais que vigoraram durante 2020, 
nomeadamente a suspensão do pagamento de rendas fixas nos centros comerciais 
até dezembro, recentemente clarificada como retroativa até meados de março 
de 2020; e a moratória de rendas de lojas de rua, que permitiu a dispensa de 
pagamento dos retalhistas forçados a encerrar as suas lojas até setembro. 
Estas rendas vencidas poderão ser pagas num máximo de 24 prestações até 
dezembro de 2022.

Complementarmente, diversos proprietários demonstraram-se disponíveis para 
negociar diretamente com os seus inquilinos, chegando a acordos sobre reduções 
de rendas, e, no caso de novas aberturas, a concessão de incentivos, particularmente 
carência ou escalonamento de rendas.

Neste enquadramento, os valores prime de arrendamento demonstraram alguma 
resiliência, corrigindo ligeiramente em baixa, com a renda bruta no comércio de 
rua a fechar o ano nos €125,0/m²/mês em Lisboa (Chiado) e nos €72,5/m²/mês no 
Porto (Baixa); e nos centros comerciais nos €102,5/ m²/mês. Os retail parks foram a 
exceção, com um aumento de 5% no início do ano para os €11,0/ m²/mês.

As expetativas para o retalho são impactadas pela incerteza face ao real efeito que 
o crescimento do comércio online terá na venda das lojas físicas a longo prazo, 
complementado pelo elevado esforço financeiro atualmente exigido aos retalhistas, 
que deverão continuar a necessitar de apoio durante um longo período de tempo, 
apesar dos novos apoios implementados já em 2021.

O setor deverá observar uma recuperação diferenciada entre os seus diversos 
segmentos e setores de atividade, com os centros comerciais de menor relevância a 
enfrentar maiores dificuldades, podendo mesmo certos espaços mais periféricos e de 
menor dimensão passar por uma mudança de uso no futuro. Também os retalhistas 
mais sujeitos a compra por comparação, como a moda, poderão registar uma maior 
demora na retoma, com algumas cadeias já a anunciar a intenção de encerramentos 
pontuais de lojas, com vista à otimização do seu portfólio.

Desta forma, perspetiva-se que a taxa de desocupação em comércio de rua 
continue a corrigir ligeiramente em alta, apesar do expetável aumento gradual dos 
níveis de procura, particularmente no centro de Lisboa, onde os atuais requisitos 
para efeito de licenciamento camarário têm vindo a atrasar consideravelmente a 
abertura de diversas lojas. Relativamente às rendas de mercado, deverão continuar 
sobre pressão para diminuir, com os proprietários mais disponíveis para acordar 
algum tipo de benefícios para o inquilino.

Ainda assim, existe um sentimento de confiança no futuro baseado no regresso à 
normalidade possível e à vontade generalizada dos consumidores retomarem os 
seus hábitos de compra, os quais se antecipa que venham também a observar uma 
consolidação da maior preferência pelo comércio local e de conveniência. Por outro 
lado, o regresso aos escritórios e posterior recuperação da atividade turística terão 
um papel fundamental no aumento do consumo.

Fonte: Cushman & Wakefield

PERSPETIVAS
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INDUSTRIAL E LOGÍSTICA

IMPORTAÇÕES DE BENS
-12,6%

ABSORÇÃO
335.300 M² (+108%) 

EXPORTAÇÕES DE BENS
-8,9%

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

Face ao enquadramento da atual pandemia, os 
principais indicadores económicos do mercado de 
industrial e logística foram particularmente afetados 
durante o primeiro semestre de 2020, seguido de uma 
recuperação na segunda metade do ano. No âmbito 
do comércio internacional da economia portuguesa, e 
de acordo com o INE, as exportações e importações 
de bens6 registaram uma quebra homóloga de 8,9% 
e 12,6% respetivamente. Relativamente à indústria 
transformadora, o índice de produção industrial7 
situou-se nos 93,8, uma quebra de 8,4% face a 2019; 
com a confiança dos operadores8 a não acompanhar a 
tendência de retoma ao longo do segundo semestre, 
tendo fechado o ano no segundo valor mais baixo 
(-15,8) da última década.

Fonte: Oxford Economics; Cushman & Wakefield; 
Pool consultores
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A atividade de ocupação do setor registou um bom desempenho ao longo do 
ano. O aumento do comércio online, que segundo as estimativas da ACEPI/IDC 
terá registado um aumento do volume de vendas total9 de 11% para os €110.600 
milhões, contribuiu para um reforço da procura de espaços adaptados a este tipo 
de operação. Neste contexto, durante 2020 foram transacionados 335.300 m², 
mais do que duplicando o volume registado em igual período do ano anterior.

Com perto de 60 negócios, a área média por operação aumentou para os 
5.900 m², para o qual contribuiu a conclusão de vários projetos para ocupação 
própria, categoria que agregou acima de 60% do volume total de absorção. Entre 
estes, destaque para duas ocupações no segmento da distribuição alimentar, 
nomeadamente pelo Lidl do seu novo entreposto logístico no Parque Industrial 
de Santo Tirso com 48.000 m² e pela Sonae MC que ampliou o seu entreposto na 
Azambuja em mais 29.000 m².

O renovado dinamismo do setor, associado a uma escassez de oferta de 
qualidade, tem vindo a incentivar a reabilitação de projetos já existentes, de 
forma a se adaptarem aos critérios atuais da procura, e o desenvolvimento 
de novos projetos. Entre estes últimos, o retalho alimentar irá continuar ativo, 
encontrando-se atualmente em construção a futura plataforma logística da ALDI 
em Alhos Vedros (Moita) com 50.000 m² e que deverá estar concluída em 2022. 
No segmento de transporte de mercadorias e logística, a Torrestir irá investir 
€35 milhões na construção de um novo terminal logístico em Vilaça (Braga) com 
27.000 m².

O aumento da procura latente continua também a impulsionar a promoção 
especulativa, com a recente conclusão do primeiro armazém da Plataforma 
Logística Lisboa Norte da Merlin Properties com 45.000 m². Este projeto, que 
conta já com vários operadores interessados, localiza-se em Castanheira do 
Ribatejo (Vila Franca de Xira) e tem um total potencial de 225.000 m². Por outro 
lado, o promotor belga VGP assegurou a ocupação pela Rádio Popular dos 30.000 
m² do VGP Park Santa Maria da Feira e irá desenvolver o VGP Park Sintra com 
13.000 m², com conclusões previstas para 2021 e 2022 respetivamente. Finalmente, a 
Aquila Capital, através da Green Logistics, está a promover um novo parque logístico 
com 115.000 m² na Azambuja, tendo também planeado outro projeto na zona do 
Grande Porto.

Relativamente ao setor industrial, o primeiro grande desenvolvimento do projeto 
Arco Ribeirinho Sul / Lisbon South Bay será concretizado em 2021, com o início 
da construção de uma nova fábrica da farmacêutica Hovione num terreno com 
40 hectares no Seixal. Na zona centro, o grupo agropecuário Lusiaves irá instalar 
uma unidade industrial com 12 hectares junto à Zona Industrial da Guia (Pombal), 
e em Santo Tirso, a fabricante de estruturas Stelia Aerospace (grupo Airbus) está a 
construir uma unidade com 72.000 m².

Face ao enquadramento atual, 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.

ABSORÇÃO POR SEMESTRE E ÁREA MÉDIA TRANSACIONADA

Fonte: Cushman & Wakefield; Pool de consultores

(9) Business to Consumer (B2C) e Business to Business (B2B).
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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 LISBOA - RENDAS MÉDIAS E PRIME 

GRANDE PORTO - RENDAS MÉDIAS E PRIME 

O impacto da evolução positiva do comércio online em Portugal irá continuar 
a fomentar a procura latente, especialmente por espaços logísticos nas áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto e de plataformas de distribuição de last mile nos 
centros urbanos destas cidades. Acompanhando ainda a tendência de outros países, 
a oferta de unidades de armazenamento (self storage) também se manterá em 
crescimento.

Neste contexto, deveremos continuar a assistir ao desenvolvimento de construção 
especulativa bem como à entrada de novos intervenientes no mercado, como é o 
caso recente da promotora norte-americana Panattoni, que pretende investir €190 
milhões em 16 projetos na Península Ibérica até 2023, nos quais se incluem duas 
unidades logísticas na região de Lisboa. As rendas prime de mercado deverão refletir 
este maior dinamismo e registar um aumento gradual ao longo nos próximos anos.

Consequentemente, será expectável que o setor se torne incrementalmente menos 
patrimonialista, dando resposta à atual procura elevada por parte dos investidores 
imobiliários, e aumentando desta forma a competitividade e atratividade do 
mercado logístico nacional.

LOGÍSTICA URBANA 
(LAST MILE)
€6-7/M2/MÊS 
LISBOA

LOGÍSTICA URBANA 
(LAST MILE)
€5-6/M2/MÊS 
PORTO

Fonte: Cushman & Wakefield

PERSPETIVAS
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HOTELARIA

PROVEITOS GLOBAIS

€1.235 MILHÕES 
(-67%)  

TURISTAS

8,0 MILHÕES 
(-63%) 

DORMIDAS

20,6 MILHÕES 
(-65%) 

TAXA DE OCUPAÇÃO

25,6% 
(-40 P.P.) 

REVPAR

€24,5 
(-56%) 

Fortemente atingido pela crise, o setor hoteleiro 
procurou reinventar-se, adaptando os seus vários 
serviços às circunstâncias atuais. Apesar destes 
esforços, as dormidas nos estabelecimentos 
hoteleiros diminuíram 65% em 2020, fixando-se nos 
20,6 milhões, o que corresponde a pouco mais de 8 
milhões de hóspedes. 

Fonte: INE; Turismo de Portugal
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A atual pandemia veio também alterar significativamente o perfil da procura. Por um 
lado, passou a estar mais alicerçado na procura interna, que perfez 53% das dormidas 
em 2020, em comparação com 30% no ano anterior. Por outro lado, alargou-se para 
fora dos principais destinos turísticos, que vinham a ganhar terreno nos últimos anos, 
com destaque para as regiões do Alentejo e do Centro, que registaram as menores 
quebras em termos de dormidas, de 42% e 56% respetivamente.

A operação hoteleira registou igualmente significativos abrandamentos, na ordem 
dos 67% em termos de proveitos totais e de 56% no Revenue per Available Room 
(RevPAR). A taxa de ocupação por quarto situou-se nos 25,6%, refletindo uma 
diminuição em 39,5 pontos percentuais (p.p.) face a 2019. A maior recuperação 
operacional dos ativos hoteleiros foi visível nos meses de verão, chegando a atingir-
se 53,6% de ocupação em agosto.

A atividade de Alojamento Local foi também largamente impactada, levando em 
muitos casos ao reposicionamento do produto para o arrendamento de longa 
duração, suportado por incentivos fiscais. Ainda assim, a preferência por espaços 
mais isolados poderá ter contribuído para uma maior resiliência na procura, com 
quebras na ordem dos 60% nas dormidas nos hóspedes. Já os resultados operacionais 
registaram quebras semelhantes aos estabelecimentos hoteleiros, com decréscimos de 
62% nos proveitos totais e de 52% no RevPAR.

A oferta hoteleira aumentou em 46 novas unidades com cerca de 2.400 quartos, 
a maioria (36% dos quartos) com classificação 4 estrelas. Entre estas, destacam-se 
o Four Points by Sheraton Sesimbra (4 estrelas), o B&B Hotel Lisboa Aeroporto (3 
estrelas) e o Neya Porto Hotel (4 estrelas).

DORMIDAS E REVPAR POR REGIÃO

NOVA OFERTA

Relativamente aos projetos futuros, inúmeros operadores optaram por adiar 
estrategicamente a data de conclusão das unidades em construção por um breve 
período, aguardando a normalização dos níveis de procura. Adicionalmente, alguns 
hotéis ainda em fase de projeto ou licenciamento tenderão a ter seus planos de 
investimento meticulosamente revistos, o que deverá levar a uma contínua revisão 
em baixa da nova oferta hoteleira prevista até final de 2023, que reduziu ligeiramente, 
para 207 estabelecimentos hoteleiros com 17.000 quartos. Esta concentra-se 
maioritariamente em cidades nas duas áreas metropolitanas, nomeadamente Lisboa 
(4.000 quartos), Porto (2.200 quartos), Vila Nova de Gaia (1.150 quartos) e Cascais 
(1.050 quartos).

NOVOS QUARTOS

+2.400
INAUGURADOS EM 2020

+46 HOTÉIS

Fonte: INE
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HOTEL OPERADOR CIDADE CATEGORIA Nº 
QUARTOS

Four Points by Sheraton Sesimbra Grupo Marriott Sesimbra 4 estrelas 210

B&B Hotel Lisboa Aeroporto B&B Hotels Loures 3 estrelas 190

Neya Porto Hotel Neya Hotels Porto 4 estrelas 120

The Lodge Wine & Business Hotel DouroAzul Vila Nova de 
Gaia 5 estrelas 120

Moov Oeiras Endutex Hotéis Oeiras 2 estrelas 120

Holiday Inn Express Saldanha Grupo InterContinental 
Hotels Lisboa 3 estrelas 110

Holiday Inn Express Porto Grupo InterContinental 
Hotels Porto 3 estrelas 110

Vila Galé Serra da Estrela Vila Galé Manteigas 4 estrelas 90

Ibis Porto Centro Mercado do 
Bolhão Accor Hotels Porto 4 estrelas 90

Stay Hotel Lisboa Aeroporto Stay Hotels Lisboa 3 estrelas 80

PRINCIPAIS ABERTURAS 2020

OFERTA FUTURA10 POR REGIÃO

(11) De alojamentos turísticos na cidade de Lisboa.
(12) De estabelecimentos hoteleiros na Região de Lisboa.
(13) De estabelecimentos hoteleiros na Região de Lisboa.
(14) Apesar de concluído em 2020, a sua abertura foi adiada para 2021 dadas as atuais condições de mercado.

(10) Próximos 3 anos.

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

Prevê-se que mais 43 novos hotéis com 4.060 quartos se somem 
à oferta atual até 2023, designadamente de 5 e 4 estrelas, que 
respetivamente representam 35% e 29% da oferta anunciada. Entre 
estes, destaque para o Radisson RED Lisbon Olaias (4 estrelas) com 290 
quartos, o Meliá Lisboa (5 estrelas) com 240 quartos e o Moxy Lisbon 
Oriente (3 estrelas)14 com 220 quartos.

A chegada de 8,8 milhões de turistas ao território nacional por via aérea 
concentrou-se maioritariamente no Aeroporto Humberto Delgado, que registou 
4,6 milhões de turistas desembarcados em 2020, uma contração de 71% face ao 
ano anterior. Similarmente, as restrições impostas nos portos marítimos limitaram 
fortemente o turismo de cruzeiros, que registou uma quebra homóloga de 91%, 
com apenas 50 mil passageiros desembarcados em Lisboa.

De acordo com o INE, a capital terá concentrado 3,5 milhões de dormidas em 
alojamentos turísticos (incluindo estabelecimentos hoteleiros e alojamento local), 
dos quais 74% não-residentes. O Observatório do Turismo de Lisboa apresenta 
uma taxa de ocupação de 29,1% e um RevPAR de €25,5 para as unidades 
hoteleiras em funcionamento na Região de Lisboa.

Em Lisboa registaram-se 10 novas aberturas com um total de 610 novos quartos. 
As novas unidades apresentam uma média de 60 quartos, apresentando 
maioritariamente classificação de 3 estrelas, destacando-se o Holiday Inn Express 
Saldanha com 105 quartos e duas novas aberturas junto ao aeroporto – B&B Hotel 
Lisboa Aeroporto com 190 quartos e Stay Hotel Lisboa Aeroporto com 80 quartos.

LISBOA

INDICADORES TURÍSTICOS

TAXA DE OCUPAÇÃO12

29,1% (-62 P.P.) 
DORMIDAS11

3,5 MILHÕES (-75%) 
REVPAR13

€25,5 (-70%)

Fonte: INE; Observatório de Lisboa
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A cidade do Porto registou 2,2 milhões de passageiros desembarcados no 
aeroporto Francisco Sá Carneiro, refletindo um decréscimo homólogo de 66%. 
Relativamente ao turismo de cruzeiros, a redução no número de passageiros foi 
mais acentuada, em 93% para apenas 6 mil passageiros.

De acordo com o INE, este terá sido o quarto município com mais dormidas, 
concentrando cerca de 1,3 milhões de dormidas em alojamentos turísticos 
(incluindo estabelecimentos hoteleiros e alojamento local), dos quais 72% não-
residentes. O RevPAR na cidade Invicta apresentou uma média de €20,9 por 
noite, com os hotéis de 5 estrelas a alcançar os €26,5, e uma taxa de ocupação 
que se situa nos 24,8%.

Ao longo de 2020, a cidade do Porto contou com 10 novas aberturas de unidades 
hoteleiras que totalizaram 630 novos quartos, maioritariamente de 4 estrelas 
(58% da nova oferta). Entre estas, destaque para o Neya Porto Hotel (4 estrelas) 
com 120 quartos e o Holiday Inn Express Porto (3 estrelas) com 105 quartos. 

A oferta futura estimada para a cidade até 2023 totaliza 20 novos hotéis com 
2.200 quartos, com as unidades de 4 e 5 estrelas a perfazerem 37% da oferta 
anunciada. 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 curta e longa duração no 
quarteirão D. João I, com um total de 300 unidades.

INDICADORES TURÍSTICOS

TAXA DE 
OCUPAÇÃO16

24,8% 

REVPAR17

€20,9
(-72%)

(15) De alojamentos turísticos na cidade do Porto.
(16) De estabelecimentos hoteleiros na cidade do Porto.
(17) De estabelecimentos hoteleiros na cidade do Porto.

Fonte: INE; Turismo de Portugal

PORTO

Espera-se que a oferta hoteleira continue a adaptar-se, diversificando as suas 
fontes de rendimento através de serviços como espaços de trabalho e coworking, 
permitindo aos visitantes trabalhar a partir de qualquer local para o qual se 
viaje, assim como serviços relacionados com a saúde e bem-estar, que passaram 
a ter uma relevância acrescida. Adicionalmente, antecipa-se uma recuperação 
gradual diferenciada, com uma retoma mais sustentada no turismo de lazer 
comparativamente com o turismo de negócio, à medida que o mundo corporativo 
reequaciona os custos alocados a este segmento, face à maior adesão aos meios 
digitais para reunir e participar em eventos.

Os fundamentais do turismo não se alteraram, e Portugal continua a destacar-se 
no mercado internacional não só como um destino de sol e praia mas também de 
riqueza gastronómica e cultural.

Ainda assim, os operadores menos capitalizados sofreram um impacto significativo 
nesta pandemia e, apesar dos mecanismos de lay-off simplificado e de crédito, 
mais de 30% dos hoteleiros não sabem se irão reabrir em 2021 ou mesmo de todo, 
segundo a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

Tendo em vista o verão de 2021, as expectativas são de taxas de ocupação mais 
favoráveis face ao ano anterior. Sendo os indicadores ocupacionais hoteleiros o 
reflexo do ciclo económico e confiança instalada, a democratização dos muito 
falados passaportes de vacinação nas políticas de viagem deverá contribuir 
positivamente para esses fatores, relançando o turismo nacional. Ainda assim, a 
procura deverá representar cerca de 50-60% da registada em 2019.

DORMIDAS15

1,3 MILHÕES 
(-72%)

PERSPETIVAS
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RESIDENCIAL

Durante 2020, o impacto da pandemia acelerou a 
correção de valores em residencial que havia iniciado 
no final do ano anterior, particularmente em projetos 
comercializados acima do preço de mercado, 
culminando numa correção transversal dos montantes 
médios de venda de apartamentos em Lisboa e Porto 
segundo informação do SIR / Confidencial Imobiliário. 
Esta correção dos valores terá sido atenuada pela 
implementação das moratórias públicas (Estado) de 
crédito e arrendamento habitacional implementadas 
durante abril, na sua maioria em vigor até setembro 
e junho de 2021 respetivamente; e das moratórias 
privadas (bancos) que terminaram agora em março.

Não obstante, manteve-se o interesse no setor que, 
dadas as limitações a deslocações do estrangeiro, 
teve um aumento do peso da procura nacional. 
Efetivamente, segundo dados do Banco de 
Portugal, o abrandamento da subida no crédito 
à habitação registado em 2019 inverteu no ano 
passado, com um aumento de 7% para os €11.389 
milhões.

Relativamente ao tipo de procura, verificou-se 
um aumento do interesse por habitações maiores, 
com áreas exteriores e na periferia dos centros 
urbanos. Em termos de empreendimentos novos, 
a preferência aumentou por projetos já em 
construção, os quais registam atualmente ligeiros 
atrasos nos prazos de conclusão. Ainda assim, 
esta atitude mais cautelosa dos compradores 
aparenta não estar a afetar a saúde financeira 
dos promotores, que terão também criado 
maior resiliência após a crise anterior.
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VENDA DE APARTAMENTOS18

TAXA MÉDIA 
DE DESCONTO 

E REVISÃO

PREÇO MÉDIO

NOVO

TOTAL

€5.780/M² (-3%)

€3.670/M² (-3%)

NOVO

TOTAL

-3%

-8%

NOVO

TOTAL

-7%

-8%

NOVO

TOTAL

10 MESES

6 MESES

NOVO

TOTAL

€3.080/M² (-15%)

€2.180/M² (-6%)

NOVO

TOTAL

9 MESES

6 MESES
TEMPO MÉDIO 
DE ABSORÇÃO

LISBOA PORTO

Fonte: SIR Ci

LICENCIAMENTO DE PROJETOS RESIDENCIAIS19 

Fonte: Pipeline Imobiliário Ci

(18) Imóveis novos e usados.
(19) Valores em percentagem correspondem à variação entre 2020 e 2019.

(+8%)

(+12%)
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Os valores de venda de apartamentos em Lisboa registaram em 2020 uma quebra 
homóloga de 3% quer nos imóveis novos quer em termos totais (i.e., novos e usados), 
para os €5.780/m² e €3.670/m² respetivamente. Entre estes últimos, os valores mais 
elevados continuam a ocorrer no Centro Histórico, com €5.000/m², embora tenha sido 
esta a zona com maior contração anual (-9%); por oposto às zonas Periféricas, que 
mantiveram o valor mais baixo do mercado, com €2.590/m², apesar do maior aumento 
registado (+7%).

Adicionalmente, e analisando os apartamentos totais, a taxa média de desconto e 
revisão20 aumentou para os 8%, mantendo-se o tempo médio de absorção nos 6 
meses. Relativamente aos imóveis novos, e influenciado pelo início da comercialização 
dos mesmos ainda em planta, a distribuição destes indicadores, que estabilizaram em 
2020, é diferente, nomeadamente com descontos e revisão de valores em 3% e uma 
absorção média de 10 meses.

A diferença entre o preço médio pedido de todos os apartamentos em venda e os 
valores médios de todos os apartamentos efetivamente vendidos manteve-se em 
níveis elevados, na ordem dos 40%, apesar da correção da oferta total para os €5.140/
m² (-4%). Entre os apartamentos novos este diferencial é menor, apesar do ligeiro 
agravamento para os 18%, com o valor médio pedido nos €6.830/m².

Relativamente à oferta futura, o licenciamento de projetos residenciais registou um 
comportamento díspar, com os projetos licenciados a observarem um crescimento 
homólogo de 8%, e os projetos em licenciamento a diminuir 18%, para os 330.170 m².

(20) Diferença entre o preço final de venda e o valor inicial de oferta do imóvel.
(21) Novos e usados
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€3 520/m2

TRADICIONAL
€4 210/m2

NOVAS ZONAS
€3 350/m2

AVENIDAS NOVAS
€4 140/m2

PERIFÉRICAS
€2 590/m2

OUTRAS ZONAS
€3 300/m2

PARQUE DAS NAÇÕES
€4 330 /m2

CENTRO HISTÓRICO
€5 000/m2

LISBOA

Centro Histórico: 
Misericórdia, Santa Maria 
Maior e Santo António

Avenidas Novas: 
Alvalade, Areeiro, 
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

Fonte: SIR Ci; Cushman & Wakefield

VALORES DE VENDA DE APARTAMENTOS21

Fonte: SIR Ci
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No Porto, os valores de apartamentos transacionados observaram uma correção 
maior comparativamente com Lisboa, nomeadamente em 15% nos imóveis novos 
e 6% em termos totais, para os €3.080/m² e €2.180/m² respetivamente. Entre a 
última categoria, os maiores valores registaram-se na zona da Foz, com €2.910/
m²; seguindo-se a zona Ribeirinha, que verificou o maior aumento (+11%), para os 
€2.650/m², e o Centro Histórico, que no sentido oposto observou a maior quebra 
(-12%), para os €2.550/m².

As taxas médias de desconto e revisão registaram igualmente uma contração superior 
a Lisboa, na ordem dos 2 pontos percentuais, para os 8% no total e 7% nos fogos 
novos. Por seu lado, o tempo médio de absorção manteve-se estável, nos 6 e 9 meses 
respetivamente. 

A diferença entre os valores médios de oferta e os preços de transação alargou 
para uns expressivos 56%, em consequência da evolução em contraciclo nos preços 
pedidos, que aumentaram para €3.400/m² (+4%). Também os apartamentos novos 
verificaram uma notória subida deste diferencial, para os 22%, com o valor médio 
pedido a fechar o ano nos €3.760/m².

Em termos de oferta futura, o licenciamento de projetos residenciais no Porto 
registou também uma evolução díspar, nomeadamente um aumento de 12% nos 
projetos licenciados e uma quebra de 7% nos projetos em licenciamento, com estes 
últimos a totalizarem 266.790 m².

PORTO VALORES DE APARTAMENTOS

Fonte: SIR Ci
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Ribeirinha: 
Lordelo do Ouro
e Massarelos

Periféricas:
Paranhos
e Ramalde

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

VALORES DE VENDA DE APARTAMENTOS

Fonte: SIR Ci; Cushman & Wakefield
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Durante 2020, o segmento de arrendamento privado (ou PRS - private rented 
sector) foi alvo de um renovado interesse, enquanto resposta viável à escassez de 
oferta de habitação nos centros urbanos para a procura nacional, particularmente 
entre a classe média. Impulsionado por diversas alterações legislativas e iniciativas 
camarárias, este segmento foi também caracterizado pela canalização para o 
arrendamento de longa duração de diversas unidades de alojamento local, em 
consequência da quebra na sua ocupação, as quais no ano anterior haviam já sido 
impactadas pelas limitações introduzidas ao seu licenciamento.

Consequentemente, e dada a escassez de produto de arrendamento construído 
de raiz (BTR – built to rent), muitos promotores têm vindo a posicionar-se para 
desenvolver este tipo de oferta, cuja procura enquanto produto de investimento 
verificou um crescimento acentuado a nível mundial em 2020. De facto, até 2024 
estima-se que venham a entrar no mercado acima de 8.000 fogos deste género, 
especialmente em localizações menos centrais das cidades ou suburbanas com 
bons acessos de Lisboa e Porto, embora a maioria se encontre ainda em fase de 
licenciamento e alguns sejam de iniciativa camarária.

Em termos de valores de mercado, segundo o SIR / Confidencial Imobiliário a renda 
média contratada contraiu para os €13,1/m²/mês em Lisboa, com uma correção de 
dois dígitos entre os imóveis novos, que atingiram os €16,5/m²/mês. À semelhança 
do mercado de venda, os valores totais mais elevados praticaram-se no Centro 
Histórico. Entre as frações em oferta, embora o seu volume tenha aumentado 20%, a 
renda pedida diminuiu somente 5%, para os €16,5/m²/mês, mantendo-se o hiato face 
aos valores de fecho nos 13%.

O Porto demonstrou novamente uma evolução em contraciclo, com um ligeiro 
aumento na renda média contratada, para os €10,2/m²/mês, embora com correção 
igual a Lisboa nos imóveis novos, para os €12,6/m²/mês. Neste segmento, os valores 
mais elevados praticaram-se também no Centro Histórico. Os valores pedidos 
registaram um aumento de 5%, para os €11,8/m²/mês, consequentemente agravando 
o diferencial face aos valores contratualizados para os 16%.

No caso deste segmento, as taxas de desconto e revisão, que se encontram similares 
entre ambas as categorias, registaram uma correção mais acentuada, acima de 40 
pontos percentuais em termos totais, para os -10% em Lisboa e -8% no Porto. Esta 
maior correção de valores poderá explicar o menor tempo médio de absorção, que 
se manteve estável face a 2019.

ARRENDAMENTO DE APARTAMENTOS 

TAXA MÉDIA 
DE DESCONTO 

E REVISÃO

RENDA MÉDIA 
MENSAL CONTRATADA

NOVO

TOTAL

€16,5/M² (-10%)

€13,1/M² (-4%)

NOVO

TOTAL

-9%

-10%

NOVO

TOTAL

-8%

-8%

NOVO

TOTAL

4 MESES

3 MESES

NOVO

TOTAL

€12,6/M² (-10%)

€10,2/M² (+2%)

NOVO

TOTAL

3 MESES

3 MESES
TEMPO MÉDIO 
DE ABSORÇÃO

Fonte: SIR Ci

LISBOA PORTO
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Centro Histórico: 
Misericórdia, Santa Maria 
Maior e Santo António

Avenidas Novas: 
Alvalade, Areeiro, 
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 Domingois de Benfica

Parque das Nações

Fonte: SIR Ci; Cushman & Wakefield

VALORES DE ARRENDAMENTO DE APARTAMENTOS22 

VALORES DE ARRENDAMENTO DE APARTAMENTOS22 

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: SIR Ci; Cushman & Wakefield

As perspetivas para o setor passam por um abrandamento moderado nos valores 
médios praticados, em resultado do: (i) fim previsto das moratórias; (ii) potencial 
agravamento do volume de crédito malparado – sendo de salientar que Portugal 
tem atualmente a terceira maior incidência da União Europeia segundo a Autoridade 
Bancária Europeia (EBA); e (iii) gradual aumento de projetos direcionados 
à classe média na periferia dos centros urbanos. Ainda assim, esta correção 
deverá ser atenuada devido à manutenção da atratividade do residencial nacional 
comparativamente com outras alternativas de investimento de capital e também 
com os valores praticados no setor em outras cidades europeias.

Dada a atual escassez de oferta para famílias com poder de compra médio e baixo 
e falta de flexibilidade de ocupação, o segmento de arrendamento continuará em 
crescimento, com muitos dos projetos previstos de BTR a iniciar construção entre 
este ano e o próximo. Neste âmbito, o tipo de oferta a entrar no mercado irá refletir 
novas tendências de ocupação do espaço, que se encontravam já em crescimento 
na pré-pandemia, nomeadamente a partilha de áreas comuns como se verifica nos 
projetos de co-living, um segmento que também deverá continuar a crescer em 
Portugal.

(22) Novos e usados

PERSPETIVAS
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PROMOÇÃO & 
REABILITAÇÃO URBANA

(23) Aquisições de edifícios para reabilitação ou terrenos para promoção.
(24) Baseada em fontes internas ou públicas.
(25) 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 impacto negativo da atual conjuntura na 
atividade do mercado imobiliário, o setor de promoção 
e reabilitação urbana23 registou um abrandamento em 
2020 – segundo informação agregada pela Cushman 
& Wakefield24, o volume total transacionado atingiu 
uma quebra homóloga de 53% em 2020, para os 
€520 milhões, distribuídos por mais de 40 negócios. 
Entre as operações de maior dimensão, destacaram-
se a venda do projeto residencial The Keys na Quinta 
do Lago (Almancil) por €95 milhões pela massa 
insolvente da Birchview Imobiliária à SPX International 
Asset Management, e a aquisição pela Vic Properties 
ao Novo Banco do projeto misto da Herdade dos 
Pinheirinhos em Melides (Grândola) por €80 milhões.

De acordo com os dados do SIR / Confidencial 
Imobiliário25, verificou-se uma redução generalizada 
no número de prédios vendidos nas Áreas de 
Reabilitação Urbana (ARU), embora com impactos 
distintos ao nível dos valores acordados nas duas 
principais cidades nacionais. O licenciamento de 
projetos imobiliários registou uma evolução similar, 
resultando num aumento transversal da área 
média por projeto que, dado o elevado peso do 
segmento residencial, reflete o maior enfoque atual 
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 URBANA26 

TIPO ATIVO CONCELHO ÁREA 
(MILHARES 

DE M²)

VENDEDOR COMPRADOR VALOR 
(M€)

VALOR 
(€/M²)

Promoção* The Keys Loulé 45
Massa insolvente da 
Birchview Imobiliária

SRESPX Investimentos €95 M € 2 120

Promoção Herdade dos Pinheirinhos Grândola 2 000 Novo Banco Vic Properties €80 M € 40

Reabilitação Convento Corpus Christi Lisboa 7,5 OptylonKrea Leonardo Royal Hotels €40 M € 5 330

Promoção* Multiusos Oriente Loures 37 Interfundos Norfin (Orion) €35-40 M € 1 010

Promoção* República 5 Lisboa 12 Sonangol Signal €28-30 M € 2 330

Fonte: Cushman & Wakefield
* Parcialmente desenvolvida

Fonte: SIR RU Ci

LICENCIAMENTO DE PROJETOS IMOBILIÁRIOS27 

27 Valores em percentagem correspondem à variação entre 2020 e 2019.

26 Valores em percentagem correspondem à variação entre 2020 e 2019.

Fonte: Pipeline Imobiliário Ci
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Os valores médios de transação de propriedades nas ARU em Lisboa registaram 
uma estagnação nas propriedades até 500 m² e manutenção de um crescimento 
ligeiramente acima dos 10% nas propriedades com mais de 500 m², fechando 
2020 nos €3.450/m² e €3.200/m² respetivamente. Entre as propriedades de 
menor dimensão destacaram-se as Avenidas Novas, com um valor médio de 
€4.120/m², com o Centro Histórico a manter a predominância entre os prédios 
de maior dimensão, com um aumento de 9% para os €3.730/m².

No âmbito do licenciamento de projetos imobiliários, um total de 752 mil m² 
foram licenciados em 2020, um crescimento perto dos 20% face ao ano anterior, 
por oposto à quebra na mesma ordem na área de construção em fase de 
licenciamento, para os 592 mil m². Em ambos os casos, estes valores resultaram 
num aumento da área média por projeto, para respetivamente 2.200 m² e 1.230 m². 
O segmento residencial continuou a agregar a maioria da atividade de promoção e 
reabilitação na cidade de Lisboa, tendo sido responsável por mais de 55% em ambas 
as categorias.

Em resultado da maior escassez de mão de obra, aumento do custo dos 
materiais estruturais na construção nova e novas exigências regulamentares 
na reabilitação, os custos de desenvolvimento registaram uma subida 
generalizada no final do ano, com os valores médios praticados em Lisboa 
a variar entre os €1.150/m² e mais de €1.500/m² na construção nova. Nos 
projetos de reabilitação, os custos variaram entre os €1.350/m² e os €1.800/m², 
consoante o segmento alvo pretendido.

LISBOA

VENDA DE PRÉDIOS NAS ÁREAS DE 
REABILITAÇÃO URBANA POR ZONA

Fonte: SIR RU Ci
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Fonte: SIR RU Ci

PORTO

VENDA DE PRÉDIOS NAS ÁREAS DE 
REABILITAÇÃO URBANA POR ZONA

Na cidade do Porto, a evolução dos valores médios dos prédios em ARU registou 
um comportamento oposto, nomeadamente um aumento de 11% nos prédios 
de dimensão até aos 500 m², para os €2.180/m²; e uma contração de 14% entre 
os ativos de dimensão superior a 500 m², para os €1.890/m². Os preços mais 
elevados em ambos os tipos de ativos ocorreram na Foz, com €3.070/m² nos 
prédios de menor dimensão e €3.440/m² nos prédios maiores.

Relativamente à atividade de licenciamento de projetos no concelho, em 2020 
registaram-se aumentos de 12% no volume de área licenciada e de 8% nos projetos 
em licenciamento, para os 358 mil m² e 549 mil m² respetivamente; contribuindo 
para um incremento da área média por projeto para acima dos 900 m² em 
ambas categorias. À semelhança de Lisboa, o sector residencial manteve o maior 
dinamismo, representando 71% da área de construção licenciada e 49% da área em 
licenciamento.

Também no Porto os custos de desenvolvimento registaram uma subida durante 
2020, variando entre os €950/m² e acima de €1.350/m² na construção nova, e 
entre €1.150/m² e a partir de €1.650/m² nos projetos de reabilitação.

Fonte: SIR RU Ci

Fonte: Pipeline Imobiliário Ci
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O mercado deverá manter a tendência dos últimos anos, com uma redução 
do volume de projetos transacionados no âmbito da reabilitação urbana, em 
consequência do contínuo aumento dos custos de construção e riscos associados 
ao processo de licenciamento. Em oposição, espera-se um aumento da atividade 
de promoção imobiliária de raiz, particularmente no segmento residencial de larga 
escala direcionado para a classe média portuguesa, cuja oferta se mantém escassa 
face à procura existente.

Dado o atual enquadramento, com aumento do interesse em projetos construídos 
de raiz para arrendamento (BTR – built to rent), muitos dos projetos nas 
localizações menos centrais e na periferia das cidades de Lisboa e Porto, 
inicialmente direcionados para o mercado de venda (BTS – built to sell), deverão 
continuar a ser parcialmente reequacionados para esse segmento.

Complementarmente, e antecipando o momento da retoma da economia, 
perspetiva-se uma manutenção da maior aposta em segmentos menos 
tradicionais mas com elevado potencial de crescimento, como as residências de 
estudantes e de seniores.

PERSPETIVAS
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INVESTIMENTO
Apesar do ligeiro abrandamento da atividade de 
investimento em investimento em imobiliário para efeito 
de rendimento28, os €2.790 milhões transacionados em 
2020 representam o terceiro máximo histórico no país, 
numa quebra homóloga de apenas 13%, menos intensa 
do que noutros mercados europeus. Acompanhando a 
tendência internacional, para este resultado contribuíram 
decisivamente algumas operações de grande dimensão, 
cujo top 3 foi responsável por mais de metade do 
volume total transacionado. Neste enquadramento, o 
valor médio por transação registou um novo record, 
situando-se no final do ano nos €47 milhões.

Mantendo a tendência dos anos anteriores, o capital 
estrangeiro dominou a atividade do mercado, 
agregando 77% do volume investido em imobiliário em 
2020. A sua grande maioria teve origem na Europa, 
com destaque para os investidores de origem alemã 
(€555 milhões) e britânica (€516 milhões). Por seu 
lado, o capital nacional manteve uma trajetória 
positiva, aumentando o volume investido em 26% 
para os €640 milhões (aproveitando de alguma 
forma a maior restrição em viajar dos investidores 
internacionais).

28 Investimento institucional em produto imobiliário acabado e de rendimento.
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INVESTIMENTO29 POR ORIGEM

Influenciado pela maior transação desde que há registo – aquisição de 50% da 
joint-venture Sierra Prime pela Allianz Real Estate e Elo à Sonae Sierra e APG, 
por cerca de €800 milhões30 – o setor de retalho liderou a procura, atraindo 
40% do total investido (aproximadamente €1.120 milhões). Seguiu-se o setor de 
escritórios, com 36% do volume total (perto de €1.000 milhões). As principais 
transações neste setor corresponderam às compras do Lagoas Park pela 
Henderson Park Capital Partners à Kildare Partners por €421 milhões (o único 
negócio do top 3 a ocorrer já em cenário de pandemia) e do portfólio PREOF 
pela Cerberus à Finsolutia por um valor estimado em €150-170 milhões. O setor 
hoteleiro captou 18% do capital l investido (num total de €490 milhões), em 
grande parte pela compra do portfólio dos hotéis Real por parte da Palm Invest.

Em sentido oposto, logística e residencial para rendimento (PRS - private rented 
sector), as classes de ativos atualmente no radar de todos os investidores 
internacionais, não tiveram expressividade no mercado português. Em industrial & 
logística, dado a prevalência de construção para ocupação própria e consequente 
escassez de produto disponível para venda, o volume total investido ficou abaixo 
de €60 milhões. Quanto ao residencial para rendimento, que na Europa foi 
inclusivamente a segunda categoria com maior peso, não se registou qualquer 
transação de portfolios para investimento institucional.

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 COMERCIAL29 POR SETOR

EscritóriosRetalho Hotéis Alternativos Industrial

Fonte: Cushman & Wakefield
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SETOR ATIVO CONCELHO ÁREA (M²) VENDEDOR COMPRADOR VALOR (M€) VALOR (€/M²) YIELD (%)

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 €3 740 6,0%

Hotéis Portfólio Hotéis Real Vários 1 380 quartos Grupo Bernardino Gomes Palm Invest & Investidor Privado €290-310 M €216 76037 n.a.

Escritórios Portfólio Preof Vários 52 000 Finsolutia Cerberus €150-170 M €3 270 n.a.

Escritórios Portfólio Beatles Vários 20 970 Cerberus AM Alpha €77-85 M €3 860 n.a.

Retalho Portfólio Leroy Merlin Vários 32 940 Adeo Batipart & Covea €60-70 M €1 970 n.a.

Hotéis Portfólio Hotéis Galo Santa Cruz (Madeira) 230 quartos Roland Bachmeier DER Touristik €65-70 M €292 20035 n.a.

Hotéis The Lake Resort Loulé 190 quartos Oxy Capital HI Partners €50-55 M €273 44035 n.a.

Escritórios Natura Towers Lisboa 11 000 MSF Cofidis €47 M €4 230 n.a.

Escritórios Castilho 50 Lisboa 6 260 Finangeste Zurich €41 M €6 550 4,0%-4,5%

Uso Misto Trindade Domus Porto 20 080 Privado Finangeste & Patron €41 M €2 590 n.a.

Face ao contexto atual, as taxas de rentabilidade corrigiram ligeiramente 
em alta em 2020, particularmente entre as categorias mais afetadas 
operacionalmente pela pandemia. Desta forma, as yields prime fecharam o ano 
nos 4,10% em escritórios, 5,25% em centros comerciais e 4,25% em comércio 
de rua, refletindo aumentos entre os 10 e os 50 pontos base face a 2019. A 
única exceção correspondeu a industrial e logística, que se manteve estável 
nos 6,00%, dada a limitada qualidade dos ativos para venda.

34 €/quarto

Fonte: Cushman & Wakefield

YIELDS PRIME

Fonte: Cushman & Wakefield
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A atividade de investimento institucional deverá continuar a beneficiar dos 
elevados níveis de liquidez no mercado, suportando uma retoma gradual ao 
longo de 2021, embora de forma diferenciada entre os vários setores. Dado o 
atual contexto de incerteza, continuará a maior preferência por ativos seguros 
(i.e., com contratos de arrendamento longos, bons inquilinos e em localizações 
atrativas) e por transações sem recurso a financiamento bancário.

Face à escassez de oferta de ativos nos segmentos de logística e PRS, a pressão 
pelos investidores continuará a despoletar um maior interesse na sua promoção, 
sendo inclusivamente antecipado em residencial uma maior disponibilidade 
para acordos de compra (em forward funding ou forward purchase) de produto 
de arrendamento construído de raiz (BTR - built to rent). Nos escritórios, e 
sobretudo atendendo à escassez de nova oferta já em construção, antecipa-
se uma manutenção do atual dinamismo, embora com um maior enfoque em 
produto core e core+. 

Por seu lado, o retalho deverá registar uma recuperação mais lenta, embora 
heterogénea entre os seus variados segmentos - com uma maior resiliência de 
unidades do setor alimentar, por opoição a centros comerciais em localizações 
mair periféricas. Na hotelaria, poderemos observar algumas transações 
distressed e ainda grupos hoteleiros historicamente patrimonialistas a colocar 
unidades em oferta no mercado (possivelmente através de transações de sale 
& leaseback), face à sua necessidade de liquidez. Neste setor, um potencial 
disruptor será a atual operação de venda de ativos geridos pela ECS, que inclui 
(entre outros) um portefólio de cerca de 20 unidades hoteleiras por um valor 
acima dos €1.000 milhões.

Neste contexto, embora o volume total de negócios já identificados para este ano 
se encontre apenas nos €1.350 milhões, é natural que o volume final venha a ser 
superior. Por um lado, cada vez são mais preponderantes as operações off-market 
(menos visíveis). Por outro, uma maior rapidez do sucesso dos planos de vacinação 
e subsequente recuperação da economia e dos mercados ocupacionais, poderá 
agilizar a retoma de diversos negócios atualmente suspensos, com possibilidade de 
conclusão até 2022 e num total de €1.900 milhões.

Com o atual spread entre as yields prime de imobiliário e as yields da dívida 
pública (por definição consideradas como ativos sem risco) em valores máximos 
de 20 anos, as prespetivas são de uma recuperação gradual das primeiras, 
estando inclusive alguns setores a comprimir já no primeiro trimestre de 2021 
– em certos casos para valores pré-pandemia, como em escritórios (4,00%), 
noutros atingindo mínimos históricos, como industrial & logística (5,75%). 
No que concerne a retalho e hotelaria, a correção poderá só ocorrer em 2022.

PERSPETIVAS
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