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ECONOMIA

Após ter sofrido a partir de abril de 2020 um forte 
impacto decorrente da situação pandémica, a 
atividade económica portuguesa começou a revelar 
nos últimos meses do ano passado e primeira metade 
de 2021 sinais de recuperação. As previsões dos 
principais indicadores para este ano apontam para um 
crescimento da economia, que apesar de abaixo da 
média prevista para a zona euro, revela uma saída da 
crise atravessada no ano anterior.  

As estimativas da Moody’s para Portugal apontam 
para um crescimento do PIB de 4,1% em 2021. Um 
dos principais motores da economia será o consumo 
privado, que revelou uma recuperação muito 
significativa, passando de uma quebra de 5,8% em 
2020 para um crescimento esperado de 4,6% neste 
ano. O investimento, exportações e importações 
registam também recuperações assinaláveis, com 
aumentos respetivos de 6,6%, 6,9% e 8,2%. 

INDICADORES ECONÓMICOS 2021

PIB

4,1%

€

TAXA DE 
DESEMPREGO

7,2%

INVESTIMENTO

6,6%
INFLAÇÃO

0,9%

EXPORTAÇÕES

6,9%

CONSUMO 
PRIVADO

4,6%

Fonte: Moody’s
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PIB

5,0% / 2,1%

€

TAXA DE DESEMPREGO

7,1% / 6,7%

INVESTIMENTO

5,1% / 3,7%
INFLAÇÃO

1,1% / 1,0%

EXPORTAÇÕES

6,2% / 5,3%
CONSUMO PRIVADO

4,3% / 0,9%

As estimativas da Moody’s para o próximo biénio confirmam a manutenção da 
trajetória de retoma que se terá iniciado em 2021. O PIB deverá registar um 
crescimento superior em 2022, de 5,0%, estabilizando em 2023 nos 2,1%. O 
consumo privado será um dos principais responsáveis por esta evolução, com 
uma subida na ordem dos 4,3%. O investimento, as exportações e importações 
continuarão a registar evoluções positivas até 2023. O mercado de trabalho 
deverá retomar a sua recuperação já em 2022, com uma taxa de desemprego 
estimado nos 7,1% e de 6,7% em 2023.

PREVISÕES ECONÓMICAS 2022 / 2023

Em linha com a evolução a nível global, a taxa de inflação deverá registar em 
2021 uma subida de 0,9%, um valor relativamente contido em comparação com 
outros países da zona euro. Até à data, a opinião dominante dos economistas 
face à subida deste indicador é a de que será um efeito temporário, decorrente 
dos desequilíbrios provocados pela pandemia.

Importa por último destacar o bom comportamento do mercado de trabalho 
nesta crise. As previsões da Moody’s apontam para uma taxa de desemprego 
em 2021 de 7,2%, representando um aumento de apenas 0,6 pontos percentuais 
face a 2019. Este valor, quando comparado com o máximo desta taxa na crise 
financeira, que chegou a ultrapassar os 17%, revela a resiliência do mercado de 
trabalho ao longo dos últimos 18 meses.

INDICADORES ECONÓMICOS 2021

Fonte: Moody’s
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Influenciado pelo adiar dos processos de tomada de 
decisões no início do ano, o mercado de escritórios da 
Grande Lisboa manteve um abrandamento da atividade 
entre janeiro e agosto de 2021, com 74.300 m² 
transacionados que retratam uma quebra homóloga 
de 24%. Com 75 operações, número superior ao 
registado no mesmo período de 2020, a contração 
deu-se maioritariamente pela redução da área média 
transacionada, para os 990 m².

GRANDE LISBOAESCRITÓRIOS

74.300 M2 (-24%)
ABSORÇÃO

5,5% (+1 P.P.)
TAXA DE DESOCUPAÇÃO

25.700 M2

ÁREA INAUGURADA

990 M2 (-36%)
ÁREA MÉDIA TRANSACIONADA

174.100 M2

ÁREA EM CONSTRUÇÃO

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

ABSORÇÃO POR ZONA

Influenciado pelos projetos atualmente em construção, o Parque das Nações (zona 5) 
concentrou o maior volume de área contratada no período em análise (29%), assim 
como um dos principais negócios do ano: o pré-arrendamento de cerca de 10.000 m² 
na K Tower pela Critical Techworks, uma parceria entre o Grupo BMW e a empresa 
portuguesa Critical Software. O edifício Lumnia, do projeto Exeo Office Campus, 
assegurou também dois pré-arrendamentos, num total acima dos 6.000 m². O setor 
de TMT’s & Utilities retomou a primazia, tendo sido responsável por 45% da absorção.

Face ao abrandamento da procura, a taxa de desocupação aumentou 1 ponto 
percentual (p.p.) no primeiro semestre, para os 5,6%1, ainda assim compensada pela 
elevada taxa de ocupação (91%) dos edifícios entretanto inaugurados, num total de 
25.700 m².

A expetativa de recuperação a curto prazo tem contribuído para uma manutenção do
volume de oferta futura prevista, atualmente nos 403.400 m² para os próximos três
anos, dos quais somente 174.300 m² se encontram em construção (44% dos quais
com ocupação assegurada).

PRINCIPAIS TRANSAÇÕES

OCUPANTE EDIFÍCIO ZONA ÁREA (M2)
Critical Techworks K Tower 5 9 940

BI4ALL Cidade BI4ALL 7 7 000

Confidencial EXEO - Lumnia 5 4 650

Whitestar Almirante Gago Coutinho, 30 7 4 110

Novo Banco Lote 5 Taguspark 6 2 810

Unicre Green Park 3 2 740

BPI Monumental 1 2 640

Armatis Portugal Cidade de Goa, 22 7 2 300

Damco Logistics Portugal Colombo - Torre Oriente 3 2 090

Finsight Labs Café Lisboa 1 1 830

Fonte: Cushman & Wakefield; LPI

Fonte: Cushman & Wakefield; LPI

Fonte: Cushman & Wakefield; LPI

(1) Inclui revisão da oferta total de escritórios (no seguimento do trabalho desenvolvido pelo LPI) no segundo trimestre de 2021, que resultou numa redução de 
4,71 milhões de m² para 4,31 milhões de m² (maioritariamente devido à reconversão de diversos edifícios para outros usos ou por não apresentarem os padrões 
de qualidade mínimos face aos standards atuais). Para efeitos comparativos, esta revisão foi replicada ao último trimestre de 2020.
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MIRAFLORES
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ZONA 6  
CORREDOR OESTE
€13,5-16/m2/mês

ZONA 4  
ZONAS HISTÓRICAS
€16,5-17,5/m2/mês

ZONA 3  
NOVAS ZONAS DE 
ESCRITÓRIOS
€16,5-18/m2/mês

ZONA 1  
PRIME CBD
€19-23,5/m2/mês

ZONA 2  
CBD
€17,5-19,5/m2/mês

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

TAXA DE DESOCUPAÇÃO POR ZONA2

EMPREENDIMENTOS INAUGURADOS

PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO

EMPREENDIMENTO ZONA TIPO DE 
CONSTRUÇÃO PROMOTOR ÁREA (M2)

Monumental 1 Reabilitação Merlin Properties 19 100

Simulador I 6 Nova Taguspark 3 700

Castilho, 2 1 Reabilitação Ageas Portugal 2 900

EMPREENDIMENTO ZONA TIPO DE 
CONSTRUÇÃO

PROMOTOR CONCLUSÃO 
PREVISTA

ÁREA 
(M2)

Sede Ageas 5 Nova Elegant Office 2021 17 400

Factory 7 Reabilitação CML / Startup 
Lisboa 2021 11 000

Exeo Office Campus - Lumnia 5 Nova Avenue 2022 29 700

World Trade Center Lisboa 6 Nova Foz Vintage 2022 23 300

Sede EDP (expansão) 4 Nova EDP 2022 11 400

Alcântara Lisbon Offices 
(ALLO) 4 Nova Bedrock Capital 

Partners 2023 34 400

K Tower 5 Nova Krestlis 2023 14 800

À semelhança de períodos históricos com menor dinamismo da procura, 
manteve-se a preferência pelos proprietários, nas zonas com maior 
disponibilidade, em conceder incentivos adicionais, particularmente 
carência de rendas, por forma a assegurar a manutenção dos valores 
brutos de arrendamento. Ainda assim, a menor disponibilidade entre os 
edifícios com melhor qualidade no Prime CBD (zona 1), CBD (zona 2), 
Novas zonas de escritórios (zona 3) e Zonas secundárias de escritórios 
(zona 4) levou a um aumento médio transversal da renda prime em 
€0,5/m²/mês nestas localizações.

GRANDE LISBOA - RENDAS MÉDIAS E PRIME 

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield
(2) Inclui revisão da oferta total de escritórios (no seguimento do trabalho desenvolvido pelo LPI) no segundo trimestre de 2021, que resultou numa redução de 4,71 
milhões de m² para 4,31 milhões de m² (maioritariamente devido à reconversão de diversos edifícios para outros usos ou por não apresentarem os padrões de qualidade 
mínimos face aos standards atuais). Para efeitos comparativos, esta revisão foi replicada ao último trimestre de 2020.
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ESCRITÓRIOS

A maior resiliência do setor de escritórios no Grande Porto em 
2020 manteve-se nos primeiros oito meses deste ano, com 
uma quebra de 15% face ao mesmo período do ano anterior, 
num volume de ocupação de 25.900 m². À semelhança da 
capital, esta variação foi suportada pela quebra da área 
média transacionada, para os 810 m², com uma manutenção 
do número de negócios, na ordem dos 30.

GRANDE PORTO

25.900 M2 (-15%)
ABSORÇÃO

8,8% (+0,8 P.P.)
TAXA DE DESOCUPAÇÃO

7.300 M2

ÁREA INAUGURADA

810 M2 (-26%)
ÁREA MÉDIA TRANSACIONADA

40.700 M2

ÁREA EM CONSTRUÇÃO

Fonte: Cushman & Wakefield; PPI
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Esta evolução foi igualmente influenciada pela concretização de alguns negócios 
de dimensão relevante, nomeadamente um arrendamento de cerca de 7.000 m² 
no Centro Empresarial da Lionesa e a expansão de 3.540 m² pela Concentrix no 
POP (Porto Office Park), que contribuiu para a ocupação integral deste edifício. 
Adicionalmente, a Metyis irá instalar em Gondomar o hub tecnológico Metyis 
Campus, num investimento total de €10 milhões, e cuja primeira fase se estima vir a 
ocupar 3.500 m² de escritórios. Consequentemente, Matosinhos (zona 6) concentrou 
o maior volume de absorção (36%), seguida pelo Porto Boavista (zona 1) com 33%, 
onde o edifício Península foi o mais ativo, com 3 ocupações num total de 1.120 m².

A taxa de desocupação aumentou para os 8,8%, para o qual também contribuiu a 
recente conclusão de forma especulativa de 2 edifícios, com um total de 7.300 m². 
Relativamente à oferta futura, é esperada a entrada no mercado de 83.500 m² nos 
próximos três anos, dos quais somente metade, nomeadamente 40.700 m² se 
encontram em construção (com 65% dessa área com ocupação já garantida). 

Também no Porto se verifica uma maior disponibilidade dos proprietários para a 
concessão de incentivos, neste caso com maior preferência por contribuições para 
fit-out, o que tem contribuído para uma estabilidade das rendas faciais de mercado, 
com os valores prime no Porto Boavista (zona 1) nos €18/m²/mês.

Fonte: Cushman & Wakefield; PPI

PRINCIPAIS TRANSAÇÕES

OCUPANTE EDIFÍCIO ZONA ÁREA (M2)
Confidencial Centro Empresarial Lionesa 6 6 990

Concentrix POP – Porto Office Park 1 3 540

Metyis Metyis Campus 8 3 500

José Alberto Soares de Oliveira Progresso, 471 6 1 230

Confidencial Monsenhor, 44 1 950

Fonte: Cushman & Wakefield; PPI

PROCURA POR ZONA

EMPREENDIMENTOS INAUGURADOS

EMPREENDIMENTO ZONA TIPO DE 
CONSTRUÇÃO

PROMOTOR ÁREA (M2)

Latino Coelho 142 3 Reabilitação NIPA Capital 3 900

Metropolis 6 Nova The Edge Group 3 400

Fonte: Cushman & Wakefield

0

2

4

6

8

10

12

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8

M
ilh

ar
es

 d
e 

m
²

2020 2021

www.cushmanwakefield.pt | Marketbeat Outono 2021 16 17



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

EMPREENDIMENTO ZONA TIPO DE 
CONSTRUÇÃO

PROMOTOR CONCLUSÃO 
PREVISTA

ÁREA 
(M2)

Porto Business Plaza 3 Reabilitação SDC 
Investimentos 2021 15 500

ICON Offices 4 Nova 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 contínua retoma da economia, sustentada pelo controlo da pandemia através do 
plano de vacinação, deverá originar uma maior atividade ocupacional de escritórios na 
segunda metade do ano, particularmente no último trimestre. Desta forma, estima-se 
que os volumes de absorção em Lisboa e Porto atinjam níveis próximos aos registados 
em 2020, seguido de um aumento da procura em 2022.

Por outro lado, mantém-se alguma incerteza relativamente ao real impacto que o 
teletrabalho terá na forma de ocupação futura pelas empresas, que continuam a 
desenvolver processos de análise interna sobre a reorganização dos espaços de 
escritórios, aliados às novas expetativas dos colaboradores. Desta forma, a curto 
prazo poderá manter-se uma maior incerteza nos processos de tomada de decisão, 
especialmente entre os setores com menor facilidade de implementar sistemas de 
trabalho híbridos. Neste âmbito, os conceitos de flex offices têm vindo a ganhar algum 
relevo ao longo dos últimos dois anos, ao proporcionarem contratos de ocupação de 
duração mais flexível e associados a pacotes de serviços.

As baixas taxas de desocupação, o aumento dos custos de construção e (apesar de 
estar a ser gradualmente revertida) a escassez de oferta de qualidade, deverão sustentar 
uma manutenção dos valores de arrendamento, aliada à preferência pelos proprietários 
em manter as rendas brutas através da oferta de incentivos, especialmente nas zonas 
com maior disponibilidade.

PERSPETIVAS

www.cushmanwakefield.pt | Marketbeat Outono 2021 18 19



VOLUME DE VENDAS A RETALHO3

CONJUNTOS COMERCIAIS

RETALHO

117
(4,1%)

118
(2,2%)

115
(6,3%)

TOTAL

€

PRODUTOS NÃO 
ALIMENTARES

PRODUTOS 
ALIMENTARES

0 M2

ÁREA INAUGURADA

68.700 M2

ÁREA FUTURA4

O maior investimento dos retalhistas numa oferta 
omnicanal, particularmente através do comércio online, 
e a mudança dos hábitos de consumo dos habitantes, 
com maior valorização do comércio de conveniência e 
proximidade, terão contribuído no primeiro semestre 
de 2021 para uma recuperação do volume de vendas 
a retalho na ordem dos 4,1%, de acordo com o INE.

(3) Índice com base 2015 = 100.
(4) Até 2024.
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58%

11%

11%

7%

13%

45%

26%

9%

9%

11%

71%

19%

10%

62%

22%

16%

Esta evolução permitiu mesmo atingir níveis totais similares a 2019, embora 
este ano suportado pela prevalência do comércio alimentar, apesar do 
notório aumento (+6,3%) do comércio não alimentar. Complementarmente, 
os dados da SIBS Analytics5 confirmam o crescimento significativo do 
comércio online, que durante o segundo confinamento representou mesmo 
18% do total das compras eletrónicas, o que compara com 15% no primeiro 
confinamento e 10% pré-pandemia.

Embora na primeira metade do ano a oferta total de conjuntos comerciais 
não tenha registado alterações, até ao final de 2021 está prevista a 
inauguração de 43.700 m² de ABL, distribuídos pela requalificação e 
expansão do Glicínias Plaza em Aveiro e abertura de três retail parks. Até 
2024 prevê-se a conclusão de outros projetos de retalho, nomeadamente a 
expansão do Centro Colombo em Lisboa e abertura do Sudoeste Retail Park 
em Silves, cuja construção iniciou recentemente.

OFERTA DE CONJUNTOS COMERCIAIS Nº DE NOVAS ABERTURAS

A procura de retalho agregada pela Cushman & Wakefield6 evidencia uma 
atitude cautelosa por parte dos retalhistas, com 180 novas aberturas no 
primeiro semestre de 2021, retratando uma quebra homóloga de 8%, num 
total de 72.200 m². Apesar da manutenção do domínio do comércio de rua, 
com 62% do número de operações, o maior interesse por lojas de grande 
dimensão, nomeadamente retail parks e unidades stand alone, contribuiu 
para um aumento do formato “outros”, incluindo em valor absoluto. No 
mesmo sentido, embora o setor da restauração tenha mantido a primazia, 
destaque para o impulso dado pelo comércio de conveniência ao setor 
alimentar, que totalizou 45 aberturas.

(5) Períodos considerados (por ordem de menção): segundo confinamento – 15 de janeiro a 17 de março de 2021; primeiro confinamento – 18 de março 
a 3 de maio de 2020; e pré-pandemia – 1 de janeiro a 17 de março de 2020.
(6) Amostra não aleatória da procura de retalho agregada pela Cushman & Wakefield baseada em fontes públicas e trabalho de campo direcionado.

NOVAS 
ABERTURAS

180 (-8%)

COMÉRCIO
DE RUA

62%

RESTAURAÇÃO
45%

2021

2020

POR
FORMATO

2021

2020

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

20 (+5%)
COMÉRCIO
DE RUA

90%
RESTAURAÇÃO
80%

Fonte: Cushman & Wakefield

NOVAS 
ABERTURAS

64 (-35%)
COMÉRCIO
DE RUA

78%
RESTAURAÇÃO
63%

A cidade de Lisboa concentrou 36% das novas aberturas no país, mantendo-se a 
preponderância do comércio de rua. Demonstrando a maior aposta no comércio de 
proximidade, destaque para a inauguração pela cadeia de supermercados ALDI da sua 
primeira unidade no centro de Lisboa (Avenidas Novas), com este operador a totalizar 
perto de uma dezena de aberturas no país no primeiro semestre do ano. Também o Lidl 
continua a investir numa oferta de conveniência, tendo aberto a sua primeira loja na 
Europa numa área de serviço perto de Oeiras, nomeadamente na A5, um dos principais 
eixos de acesso à capital.

Por seu lado, o formato de centros comercias assistiu a algumas novas aberturas 
relevantes, particularmente no Centro Colombo, onde as insígnias The Kooples, 
Sandro, Maje e Claudie Pierlot vieram reforçar a sua oferta no segmento premium. 
Adicionalmente, o maior negócio do semestre ocorreu na capital, correspondendo à 
ocupação pela Leroy Merlin de 12.000 m² no Alta Retail Park (antigo Lisboa Retail Park).

LISBOA

O concelho do Porto registou o segundo maior número de aberturas em Portugal, 
com 20 novas lojas, demonstrando estabilidade face ao primeiro semestre de 2020. 
O comércio de rua manteve a atratividade dos últimos anos, concentrando 90% 
dos negócios, e a Baixa da cidade deverá beneficiar na segunda metade do ano 
com a abertura do emblemático e renovado Mercado do Bolhão. A restauração 
agregou 80% da nova oferta, com destaque para as zonas dos Clérigos e Cedofeita.

A maior abertura ocorreu no setor alimentar, com o Mercadona a inaugurar o seu 
terceiro supermercado na cidade do Porto, na zona do Fluvial, com 1.900 m². 
Esta cadeia mantém o seu plano de expansão a nível nacional, e que em 2022 irá 
estender-se ao distrito de Setúbal.

Apesar da retoma da procura latente, as rendas de mercado mantiveram-se 
sobre pressão negativa, com os proprietários a demonstrar maior disponibilidade 
para negociar a concessão de incentivos, nomeadamente contribuições para 
fit-out e/ou carência ou escalonamento de rendas, particularmente para imóveis 
com maior tempo de absorção. Desta forma, os valores prime de arrendamento 
mantiveram-se estáveis face ao ano anterior, excetuando as zonas do Chiado 
e Baixa na capita, que, dada a sua maior dependência do turismo, verificaram 
quebras. Assim, as rendas prime de comércio de rua situaram-se nos €122,5/m²/
mês em Lisboa (Chiado) e nos €72,5/m²/mês no Porto (Baixa). Por seu lado, as 
rendas brutas nos centros comerciais prime situaram-se nos €102,5/m²/mês e em 
retail parks nos €11/m²/mês.

PORTO

Fonte: Cushman & Wakefield
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FORMATO LOCALIZAÇÃO RENDAS PRIME 
(€/M²/MÊS)

Comércio de Rua

Lisboa
Chiado €122,5

Lisboa
Baixa €112,5

Lisboa
Av. Liberdade €92,5

Porto
Baixa €72,5

Porto
Av. Aliados €53,5

Porto
Clérigos €42,5

Centros Comerciais Portugal €102,5

Retail Parks Portugal €11,0

RENDAS PRIME

O aumento da procura no retalho permite antecipar uma recuperação moderada do 
setor a partir da segunda metade do ano, apesar de agora associada a uma maior 
cautela por parte dos ocupantes, e consequente maior tempo para tomada de 
decisão. Este interesse é particularmente direcionado aos segmentos de restauração 
e alimentar, com um enfoque na oferta de conveniência neste último. Verifica-se 
também uma maior aposta por parte do setor de artigos para o lar, inclusive com a 
entrada de novas insígnias no mercado.

A alteração no paradigma do retalho, com o aumento do comércio online, foi 
já incorporada pela maioria das marcas, que adaptaram a sua operação para 
otimizar esta alternativa de oferta, não havendo evidências de cadeias de retalho 
a equacionar reduzir número de lojas abertas por este efeito. Verificaram-se 
somente alguns encerramentos estratégicos ou outros provocados por lojistas com 
maiores fragilidades financeiras. No contexto do comércio online, destaque ainda 
para o aumento do número de unidades dark kitchen ou dark store, que surgiram 
recentemente para dar suporte aos serviços de entrega dos setores de restauração 
e alimentar, em localizações centrais dos centros urbanos.

Em termos de procura por formato, continuará a predominar o interesse por lojas 
de grande dimensão, nomeadamente em retail parks ou unidades stand alone, por 
oposto à menor atividade em centros comerciais. Consequentemente, as rendas de 
mercado nestes últimos deverão sofrer uma maior pressão negativa, possivelmente 
levando a que a maior flexibilidade contratual registada no comércio de rua se 
estenda aos mesmos.

Fonte: Cushman & Wakefield

PERSPETIVAS
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INDUSTRIAL E LOGÍSTICA

IMPORTAÇÕES DE BENS
+16,4%

ABSORÇÃO
270.500 M² (+145%) 

EXPORTAÇÕES DE BENS
+23,4%

(7) Excluindo combustíveis e lubrificantes.

Ao longo do primeiro semestre de 2021, os principais 
indicadores da atividade industrial e logística refletiram 
uma recuperação face à quebra acentuada registada 
no ano anterior, aproximando-se incrementalmente 
dos níveis pré-pandemia. No comércio internacional, 
as exportações e importações de bens7 registaram 
um crescimento homólogo de 23,4% e 16,4% 
respetivamente, de acordo com o INE. 
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Quanto aos indicadores da indústria transformadora, encontram-se em recuperação 
desde a segunda metade do ano passado. Entre janeiro e junho de 2021, o índice de 
produção industrial8 situou-se nos 97,5, retratando um aumento homólogo de 10,8%. 
Ainda assim, a produção industrial verificou um abrandamento nos dois últimos 
meses (maio e junho); por oposto à confiança dos operadores9, cuja retoma acelerou 
nos últimos meses, tendo inclusive passado a ser positivo em julho (0,4), atingindo o 
segundo valor mais alto dos últimos 3 anos.

O aumento da atividade ocupacional do setor registado o ano passado manteve-
se ao longo do primeiro semestre de 2021, com uma absorção total de 270.500 
m². Com mais de 40 negócios, a área média por operação aumentou para os 
6.400 m², influenciada por algumas ocupações de grande dimensão. Entre estas, 
destaque para o pré-arrendamento pela Rádio Popular dos 30.000 m² do projeto 
da promotora belga VGP em Santa Maria da Feira; e as ocupações pela Rangel e 
Olicargo de um total de 18.900 m² na recentemente concluída Plataforma Logística 
Lisboa Norte da Merlin Properties na Castanheira do Ribatejo (Vila Franca de Xira).

Abrandando a tendência do ano passado, somente 45% da ocupação correspondeu 
a projetos desenvolvidos à medida do ocupante, com o maior projeto neste âmbito 
a corresponder à ocupação própria pelo Grupo RNM (empresa de distribuição de 
produtos químicos), da nova Unidade Industrial de Landim (Vila Nova de Famalicão) 
com uma área coberta estimada de 20.000 m². Relativamente à distribuição 
geográfica da procura, mantém-se o domínio das regiões de Lisboa e Porto, que 
agregaram respetivamente 50% e 21% da absorção, para o qual tem contribuído a 
concentração dos maiores negócios na periferia das suas zonas urbanas.

Face ao maior dinamismo do setor, verifica-se um aumento do investimento em 
oferta de qualidade, através da reabilitação ou desenvolvimento de novos projetos. 
Entre estes últimos, na componente de ocupação própria destacam-se, no setor 
alimentar, a futura plataforma logística da ALDI em Alhos Vedros (Moita), cujos 
50.000 m² deverão estar concluídos em meados de 2022 e, no segmento de 
transporte de mercadorias e logística, a Medway, cujas obras de desenvolvimento 
dos 220.000 m² do Terminal do Lousado (Vila Nova de Famalicão) deverão 
começar em breve, representando um investimento de €63 milhões.

Relativamente à promoção especulativa, continua a ser impulsionada pela maior 
procura latente, com a Green Logistics by Aquila Capital a promover um parque 
logístico na Azambuja com 116.000 m² e a VGP a contar atualmente com três 
projetos, nomeadamente em Santa Maria da Feira, Loures e Sintra, num total de 
cerca de 60.000 m². Com um potencial de desenvolvimento adicional de 180.000 
m², a Merlin Properties na Castanheira do Ribatejo deverá avançar em breve com 
a segunda fase da Plataforma Logística Lisboa Norte, projeto onde se irá também 
instalar o futuro centro logístico do grupo Jerónimo Martins.

Neste enquadramento, verificou-se uma relativa estabilidade das rendas prime de 
mercado para espaços de logística, com a Zona 1 em Lisboa (Alverca - Azambuja) 
nos €4,0/m²/mês e no Porto (Maia - Via Norte) a aumentar ligeiramente para os 
€3,9/m²/mês. Adicionalmente, a logística urbana encontra-se em crescimento, 
praticando-se neste caso valores unitários superiores, nomeadamente €6,0-7,0/m²/
mês em Lisboa e €5,0-6,0/m²/mês no Porto.

ABSORÇÃO POR SEMESTRE E ÁREA MÉDIA TRANSACIONADA

Fonte: Cushman & Wakefield; IPI (Industrial Prime Index)

Fonte: Cushman & Wakefield; IPI

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

OCUPANTE EDIFÍCIO REGIÃO ÁREA COBERTA 
(M2)

Rádio Popular VGP Park Santa Maria da Feira Norte 29 800

Grupo RNM Unidade Industrial de Landim Grande Porto 20 000

Olicargo Centro Logístico da Trofa Grande Porto 15 000

Santos e Vale Centro Logístico do Carregado Grande Lisboa 15 000

STEF Plataforma Logística de Alenquer Grande Lisboa 15 000

Fusion Fuel Armazém Industrial Vale Tripeiro Grande Lisboa 14 300

Beko Centro Logístico Beko Grande Lisboa 14 000

Confidencial Plataforma Logística Famões Grande Lisboa 12 000

Rangel Plataforma Logística Lisboa Norte Grande Lisboa 9 500

Olicargo Plataforma Logística Lisboa Norte Grande Lisboa 9 500

PRINCIPAIS TRANSAÇÕES
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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
€3,65-4,00/m2/mês

ZONA 5
SINTRA-CASCAIS
€3,80-4,20/m2/mês

ZONA 3
LOURES
€3,50-3,85/m2/mês

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

ZONA 2
ALMADA-SETÚBAL
€2,75-3,10/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
€3,60-3,90/m2/mês

ZONA 2
MATOSINHOS/VILA DO CONDE
€3,30-3,80/m2/mês

ZONA 5
VILA NOVA DE GAIA
€2,80-3,25/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 

Apesar de ser ainda incerto o efeito que o crescimento do comércio online terá nos 
volumes de absorção a médio-longo prazo, a contínua adaptação dos operadores a 
este tipo de oferta tem mantido a procura latente elevada, incluindo para logística 
urbana (last mile), complementada pelo maior interesse no mercado nacional de 
novos players, especialmente da área de Marketplace (plataforma online de compra 
e venda de bens e serviços). 

No mesmo sentido, continua a registar-se uma elevada procura por espaços urbanos 
com visibilidade para unidades de armazenamento (self storage), segmento onde, 
apesar dos valores de venda elevados, continua a haver interesse em produto para 
reabilitação. Embora em Portugal seja ainda um sector em fase inicial, verifica-se um 
interesse crescente por data centers, como é exemplo o recente anúncio do projeto 
“Sines 4.0”, cuja conclusão do primeiro de cinco edifícios, com capacidade de 
fornecimento de 90 Megawatts cada, está previsto para 2023. Neste caso, antecipa-
se que o aumento da procura de terrenos para implantação deste tipo de ativos 
tenha particular enfoque nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

Face à escassez de oferta de qualidade, mantém-se o sucesso da promoção 
especulativa, maioritariamente absorvida através de acordos de pré-ocupação, 
particularmente nas Zonas 1 de Lisboa (Alverca - Azambuja) e Porto (Maia - Via 
Norte). Com os projetos a serem desenvolvidos de acordo com os novos critérios 
de ocupação, que incrementalmente incluem métricas de sustentabilidade, e 
face à expectável redução gradual da quantidade de terrenos disponíveis para 
desenvolvimento nas melhores localizações, prevê-se um aumento sustentado das 
rendas ao longo dos próximos anos.

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

€388 MILHÕES 
(-17%)  

TURISTAS

2,8 MILHÕES 
(-19%) 

DORMIDAS

6,3 MILHÕES 
(-25%) 

TAXA DE OCUPAÇÃO

17,2% 
(-8 P.P.) 

REVPAR

€17,3
(-18%) 

O agravamento da crise pandémica no início do ano, e 
o consequente aumento das restrições à circulação de 
turistas, contribuíram para que o setor hoteleiro tenha 
registado quebras generalizadas no primeiro semestre 
de 2021, nomeadamente de 25% nas dormidas e 19% 
nos hóspedes em estabelecimentos hoteleiros.

Fonte: INE; Turismo de Portugal

(10) Valores acumulados entre janeiro e junho.

INDICADORES TURÍSTICOS DE HOTELARIA10
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Neste contexto, mantiveram-se as alterações do perfil da procura, com destaque 
para o maior peso da procura interna, responsável por 62% das dormidas11, 
refletindo um aumento de 24% face ao período homólogo de 2020. Em termos 
de evolução por região, observaram-se igualmente comportamentos díspares, em 
consequência da maior dispersão geográfica da procura, inclusive com aumentos 
nas dormidas nos Açores (+22%) e Alentejo (+9%) por oposto às quebras mais 
acentuadas em Lisboa (-47%) e na Madeira (-45%).

Refletindo o comportamento da procura, a operação hoteleira contraiu igualmente 
no período em análise, na ordem dos 17% nos proveitos totais e 18% no RevPAR 
(Revenue per Available Room). Apesar da gradual recuperação no segundo 
trimestre, a taxa de ocupação situou-se somente nos 17,2%, uma quebra de 8 
pontos percentuais (p.p.) face ao ano anterior.

Potencialmente influenciado por uma alteração parcial dos critérios de procura dos 
turistas (maior isolamento, estadias mais longas em teletrabalho e/ou refeições 
em casa), o Alojamento Local demonstrou novamente uma maior resiliência, 
apesar da menor oferta, resultante do direcionamento de vários imóveis para o 
arrendamento de longa duração. Desta forma, no primeiro semestre de 2021 o 
segmento foi responsável por 1,4 milhões de dormidas e 561 mil hóspedes, uma 
quebra homóloga de 5% e 11% respetivamente, com os proveitos totais a registarem 
decréscimos de 3% e o RevPAR de 14%.

DORMIDAS E REVPAR POR REGIÃO12

NOVA OFERTA

Em termos de oferta hoteleira, desde o início do ano inauguraram 30 novas unidades 
com mais de 2.400 quartos, cerca de metade dos quais com classificação 4 estrelas. 
Entre estas, destacam-se as aberturas duplas por marcas de 3 estrelas – as duas 
primeiras unidades em Portugal da Moxy Hotels, ambas em Lisboa, e dois hotéis da B&B 
Hotels, em Matosinhos e Montijo.

Quanto à oferta futura, a expetativa de alguma regularização dos níveis de procura 
mantém a tendência de adiamento da data de abertura de vários hotéis, e revisão dos 
planos de investimento daqueles que ainda se encontram em fase de licenciamento ou 
projeto. Neste enquadramento, as estimativas para a nova oferta hoteleira em Portugal, 
atualmente perto dos 190 novos projetos e 15.100 quartos até final de 2024 deverão 
continuar a ser revistas em baixa, continuando a concentrar-se a maioria nas áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto.

NOVOS QUARTOS

+2.430
INAUGURADOS EM 2021

+30 HOTÉIS

Fonte: INE

(11) Em estabelecimentos hoteleiros e outros alojamentos.
(12) Valores acumulados entre janeiro e junho.
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HOTEL OPERADOR CIDADE CATEGORIA Nº 
QUARTOS

Moxy Lisboa Oriente13 Hoti Hóteis / Marriott 
& Starwood Hotels Lisboa 3 estrelas 220

Lumen Lisboa Hotel Fátima Hotels Group Lisboa 4 estrelas 160

Yotel Porto Yotel Grupo Porto 4 estrelas 150

Eurostars Aliados Eurostars Hotels Porto 5 estrelas 150

Moxy Lisbon City Marriott & Starwood 
Hotels Lisboa 3 estrelas 140

NEXT Savoy Signature Hotel Savoy Funchal 4 estrelas 130

B&B Hotel Porto Expo Aeroporto B&B Hotels Matosinhos 3 estrelas 130

B&B Hotel Lisboa Montijo B&B Hotels Montijo 3 estrelas 110

Hotel 3HB Collection Faro 3HB Hotels Faro 4 estrelas 100

Stay Hotel Porto Aeroporto Stay Hotels Maia 3 estrelas 100

PRINCIPAIS ABERTURAS 2021

OFERTA FUTURA14 POR REGIÃO

(15) Em estabelecimentos de alojamento turístico.
(16) Em estabelecimentos hoteleiros.
(17) Em estabelecimentos hoteleiros.

(13)Apesar de concluído em 2020, a sua abertura foi adiada para 2021 dadas as atuais condições de mercado.
(14) Até 2024.

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

Registaram-se 5 novas aberturas de estabelecimentos hoteleiros, num 
total de 620 quartos, distribuídos entre unidades de 3 e 4 estrelas. 
Até 2024 estão previstos mais 33 hotéis com 3.100 camas, com maior 
preponderância da oferta de 5 e 4 estrelas, que respetivamente 
representam 46% e 33% da oferta anunciada. Entre estes, destacam-se 
o Radisson RED Lisbon Olaias (4 estrelas) com 290 quartos e o Meliá 
Lisboa (5 estrelas) com 240 quartos.

Apesar da quebra de 55% nos turistas chegados ao Aeroporto Humberto Delgado 
no primeiro semestre de 2021, para um total de 2,5 milhões, Lisboa manteve a 
primazia (46%) do tráfego aéreo em Portugal. Quanto ao turismo de cruzeiros, não 
registou atividade em consequência das interdições à sua operação, a qual só foi 
revertida em maio, com o primeiro navio de passageiros a ser recebido em julho.

Durante o período em análise, a capital registou somente 947 mil dormidas em 
alojamentos turísticos (incluindo estabelecimentos hoteleiros e alojamento local), 
uma quebra homóloga de 58%, a maior entre os principais concelhos turísticos. 
Consequentemente, os indicadores de operação mantiveram quebras acentuadas, 
nomeadamente de 63% no RevPAR e 21% na taxa de ocupação.

LISBOA

INDICADORES TURÍSTICOS

TAXA DE OCUPAÇÃO16

11,1% (-21 P.P.) 
DORMIDAS15

947 MIL (-58%) 
REVPAR17

€13,7 (-63%)

Fonte: INE; Turismo de Portugal
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O aeroporto Francisco Sá Carneiro registou o segundo maior volume de 
tráfego entre janeiro e junho de 2021, num total de 1,3 milhões de passageiros, 
representando um decréscimo homólogo de 44%. À semelhança da capital, a 
cidade do Porto registou a segunda maior quebra nas dormidas em alojamentos 
turísticos, de 52% para os 330 mil. O impacto nos indicadores de operação nos 
estabelecimentos hoteleiros do Porto foi menos acentuado do que em Lisboa, 
com quebras de 47% no RevPAR e de 18% na taxa de ocupação.

A cidade Invicta contou com 4 novas aberturas de unidades hoteleiras, num total 
de 400 quartos distribuídos pelas categorias de 4 e 5 estrelas, incluindo estas 
últimas o Eurostars Aliados com 150 quartos. Quanto à oferta futura, estima-se 
que 15 hotéis com 1.560 camas sejam concluídos até 2024, com uma distribuição 
equilibrada entre 4 e 5 estrelas. Entre as aberturas previstas, destaque para o The 
Student Hotel (conceito misto de estadias de curta e longa duração) com 300 
unidades e que consiste na componente hoteleira do empreendimento Bonjardim 
(projeto de requalificação do quarteirão D. João I).

INDICADORES TURÍSTICOS

TAXA DE 
OCUPAÇÃO19

13,0%
(-18 P.P.) 

REVPAR20

€14,6
(-47%)

(18) Em estabelecimentos de alojamentos turísticos.
(19) De estabelecimentos hoteleiros.
(20) De estabelecimentos hoteleiros.

Fonte: INE; Turismo de Portugal

PORTO

Face à sua dimensão, a recuperação do turismo em Portugal encontra-se dependente 
de uma retoma a nível global, à medida que as condições de acesso aos países e 
liberdade de circulação de passageiros sejam repostas. Neste contexto, e dado que os 
fundamentais da atividade turística não se alteraram e o setor se adaptou de forma 
adequada aos novos critérios de operação, Portugal deverá observar um aumento 
sustentado da procura. Ainda assim, em 2021 o volume de atividade deve situar-se 
em níveis similares a 2020, na medida em que os primeiros meses do ano foram em 
contexto de confinamento em grande parte da Europa, e o verão ficou marcado por 
barreiras de entrada no país e limitações na fruição de hotéis e outros equipamentos 
turísticos.

Complementarmente, mantém-se a expectativa de uma retoma diferenciada, 
nomeadamente mais célere no turismo de lazer comparativamente com o turismo 
de negócio. Também o turismo urbano deverá registar um aumento mais gradual, 
antecipando-se contudo que atinja nos próximos anos volumes dominantes face ao 
turismo em ambiente de resort, suportado pela sua menor sazonalidade e capacidade 
de atrair um conjunto mais diversificado de procura.

DORMIDAS18

330 MIL
(-52%)

PERSPETIVAS
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RESIDENCIAL

Em 2021, o mercado de compra e venda de 
apartamentos nas cidades de Lisboa e Porto registou 
um novo abrandamento face ao ano anterior. 
De acordo com os dados do SIR / Confidencial 
Imobiliário, este efeito foi mais visível nos projetos de 
construção nova, verificando-se ligeiras quebras nos 
preços, e um aumento na taxa de desconto e revisão21 
e no tempo de absorção.

Ainda assim, o mercado residencial foi favorecido 
pelo adiamento do fim do regime dos chamados 
Vistos Gold, apesar de o volume de investimento 
registado nos vistos atribuídos ter sido inferior em 
40% face ao primeiro semestre do ano anterior, 
atingindo os €236 milhões.

No que se refere ao mercado de crédito, segundo 
o Banco de Portugal, foram concedidos entre 
janeiro e junho novos créditos à habitação no 
montante de €7,2 mil milhões, representando um 
crescimento de 34% face a 2020. Num contexto 
de término gradual do regime de moratórias de 
crédito implementadas no ano passado, esta 
evolução revela não só um maior dinamismo da 
procura de habitação, mas também uma confiança 
acrescida por parte dos bancos no contexto 
macroeconómico e na capacidade de pagamento 
das famílias.

(21) Diferença entre o preço final de venda e o valor inicial de oferta do imóvel.
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VENDA DE APARTAMENTOS22

TAXA MÉDIA 
DE DESCONTO 

E REVISÃO

PREÇO MÉDIO

NOVO

TOTAL

€5.780/M² (-4%)

€3.680/M² (-5%)

NOVO

TOTAL

-4%

-8%

NOVO

TOTAL

-6%

-9%

NOVO

TOTAL

11 MESES

6 MESES

NOVO

TOTAL

€3.440/M² (-1%)

€2.430/M² (3%)

NOVO

TOTAL

10 MESES

6 MESES
TEMPO MÉDIO 
DE ABSORÇÃO

LISBOA PORTO

Fonte: SIR Ci

LICENCIAMENTO DE PROJETOS RESIDENCIAIS23 

Fonte: Pipeline Imobiliário Ci

(22) Novos e usados.
(23) Valores em percentagem correspondem à variação entre janeiro e junho de 2021 face ao período homólogo de 2020.

(-23%)

(+12%)

(-32%)

(-17%)

0 50 100 150 200

Lisboa

Porto

Milhares de m²
Licenciado Em Licenciamento



Segundo o SIR / Confidencial Imobiliário, Lisboa registou valores de venda médios 
acumulados anuais até junho de 2021 de €5.780/m2 nos apartamentos novos (-4%) e 
€3.680/m2 nos apartamentos novos e usados (-5%). Entre estes últimos, os valores mais 
elevados continuam a ocorrer no Centro Histórico e zona Tradicional, com €4.800/m² 
e €4.160/m2 respetivamente, seguido de perto pelas Avenidas Novas com €4.150/m2.

Em contraciclo com o mercado de Lisboa, a zona Periférica registou um aumento de 8% 
nos valores praticados. Para esta subida terá contribuído o surgimento de projetos de 
construção nova em Marvila, mas também o facto de esta ser tradicionalmente a zona 
com valores mais baixos da cidade. Em oposição, o Centro Histórico foi a localização 
que registou o maior decréscimo de valores, na ordem dos 12%; em parte provocado por 
um aumento substancial da oferta motivado pela colocação no mercado de venda de 
unidades de alojamento local.

A taxa média de desconto e revisão24 aumentou nos apartamentos totais (novos 
e usados), atingindo 8,4%. Nos apartamentos novos o valor situa-se nos 3,6%. O 
tempo médio de absorção manteve-se em ambas as categorias, sendo 6 meses nos 
apartamentos totais e 11 meses nos apartamentos novos.

No que se refere à oferta futura, a capital registou decréscimos significativos no 
licenciamento de projetos residenciais, na ordem dos 23% nos projetos licenciados e 32% 
nos projetos em licenciamento, refletindo não só a morosidade camarária na apreciação 
dos projetos, como um ajustamento natural da atividade de promoção face ao contexto 
de incerteza no período pós-pandemia.

(24) Diferença entre o preço final de venda e o valor inicial de oferta do imóvel.
(25) Novos e usados
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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 APARTAMENTOS25

Fonte: SIR Ci
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Na capital do Norte, que no ano passado registou uma correção de valor mais 
acentuada que em Lisboa, a atividade no primeiro semestre de 2021 observou um 
comportamento mais positivo.

Ainda que os valores dos apartamentos novos tenham verificado uma ligeira correção 
de 1%, em termos totais houve um crescimento de 3% no valor de venda do produto 
residencial na cidade do Porto. Em média, os apartamentos novos registaram um 
valor de €3.490/m² e os usados de €2.370/m². Os valores mais elevados do mercado 
de apartamentos novos e usados registaram-se nas zonas da Foz, com €3.340/m², 
e na zona Ribeirinha, com €3.020/m².

O maior aumento (+19%) ocorreu nas Antas, ainda que alcançando um valor de venda 
de apenas €2.160/m2. No sentido oposto, o Centro Histórico observou a maior quebra 
(-11%), para os €2.690/m².

As taxas médias de desconto e revisão3 registaram um nível superior a Lisboa nos 
apartamentos novos, apesar da ligeira melhoria para os 6,2%. Os apartamentos totais 
atingiram valores equivalentes aos de 2020, na ordem dos 8,5%. O tempo médio de 
absorção manteve-se estável, nos 10 e 6 meses respetivamente. 

Em termos de oferta futura, o Porto verificou um aumento de 12% nos projetos 
licenciados e uma quebra de 17% nos projetos em licenciamento.

PORTO VALORES DE APARTAMENTOS

Fonte: SIR Ci
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A escassez de oferta de habitação nos centros urbanos, particularmente para a classe 
média continua a dirigir muitas famílias para o mercado de arrendamento tradicional, 
que oferece um baixo investimento inicial e flexibilidade de ocupação, aumentando a 
atratividade do segmento de arrendamento privado (ou PRS – private rented sector).

Esta tendência começa a ser visível no nosso país, não só pelo aumento da procura, 
mas também por um crescimento da oferta, particularmente potenciado pela 
canalização de unidades de alojamento local para o arrendamento tradicional.

Em parte devido ao aumento da oferta, os valores de arrendamento na cidade de 
Lisboa no primeiro semestre do ano registaram quebras acentuadas. Segundo o 
SIR / Confidencial Imobiliário, a renda média contratada atingiu os €15,9/m²/mês 
em imóveis novos (-9%) e €12,6/m²/mês em imóveis totais (-8%). Esta quebra foi 
fortemente influenciada pela contração no Centro Histórico (-14%), que ainda assim 
pratica as rendas mais altas da cidade.

No Porto verificou-se também no segmento de arrendamento uma evolução em 
contraciclo face a Lisboa. A renda média em imóveis novos subiu para os €12,6/m²/
mês e nos imóveis totais para os €10,3/m²/mês. Os valores mais elevados praticaram-
se na zona da Foz, à semelhança do mercado de compra e venda.

As taxas de desconto e revisão3 são superiores no mercado de arrendamento 
tanto em Lisboa como no Porto, situando-se nos -10% em Lisboa e -8% no Porto. 
O tempo de absorção encontra-se estável em ambas as cidades, com 3 meses nos 
apartamentos totais e 4 meses nos apartamentos novos.

ARRENDAMENTO DE APARTAMENTOS 

TAXA MÉDIA 
DE DESCONTO 

E REVISÃO

RENDA MÉDIA 
MENSAL CONTRATADA

NOVO

TOTAL

€15,9/M² (-9%)

€12,6/M² (-8%)

NOVO

TOTAL

-9%

-10%

NOVO

TOTAL

-8%

-8%

NOVO

TOTAL

4 MESES

3 MESES

NOVO

TOTAL

€12,6/M² (N.A.)

€10,3/M² (+2%)

NOVO

TOTAL

4 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
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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 APARTAMENTOS26 

VALORES DE ARRENDAMENTO DE APARTAMENTOS26 

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

O mercado residencial de compra e venda deverá consolidar a tendência de ligeira 
quebra de valores médios transacionados, em consequência do fim das moratórias 
de crédito, aumento de produto direcionado à classe média, e expectável 
dificuldade acrescida na contratação de novos créditos à habitação: o aumento da 
exigência das condições de empréstimo pelo Banco de Portugal (como redução 
progressiva do limite máximo da taxa de esforço para 50% e média da maturidade 
dos empréstimos para 30 anos), assim como o potencial agravamento do volume 
de crédito malparado, poderão refletir impactos no acesso e custo do mesmo.

Adicionalmente, o fim do regime de Vistos Gold nas Áreas Metropolitanas de 
Lisboa e Porto e nas zonas litorais - que entrará em vigor em 2022 e retirará os 
benefícios de acesso ao visto de permanência aos investidores estrangeiros - 
deverá contribuir para um arrefecimento dos valores de mercado. Este segmento 
representou, em média, 28% do investimento de não residentes desde 2014 e 
contribuiu para uma valorização muito significativa do produto residencial em 
Portugal. 

As novas tendências de ocupação por parte das famílias, parcialmente 
influenciadas pela situação pandémica e por um previsível aumento do 
teletrabalho, irão influenciar o tipo de oferta a entrar no mercado. É expetável uma 
procura por espaços mais afastados dos centros urbanos, tipologias maiores para 
acomodar espaços como escritórios, empreendimentos com ginásios e outros 
espaços de lazer e uma crescente valorização de espaços verdes e exteriores.

Em resposta a estas novas tendências, o segmento de PRS encontra-se em franco 
crescimento. Surgindo não só para responder à necessidade de espaços mais 
flexíveis por parte das famílias, mas também à enorme procura proveniente dos 
grandes investidores institucionais, que cada vez mais querem juntar à sua carteira 
ativos desta categoria. A sua escassez em Portugal e a prioridade nacional de 
políticas de habitação acessível, também incluídas no Plano de Recuperação e 
Resiliência, despoletaram um aumento continuado no número de projetos para 
arrendamento construídos de raiz (BTR - built to rent), que hoje se estima que 
evolua para mais de 12.000 fogos ao longo dos próximos 5 anos. 

O sucesso destes investimentos poderá impulsionar um real crescimento do 
mercado de arrendamento habitacional em Portugal, fator essencial para garantir 
não só uma maior qualidade de vida nas populações de classe média, mas também 
para impulsionar a mobilidade do trabalho, que contribuirá por sua vez para o 
crescimento das regiões periféricas.

(26) Novos e usados

PERSPETIVAS
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PROMOÇÃO & 
REABILITAÇÃO URBANA

(27) Aquisições de edifícios para reabilitação ou terrenos para promoção.
(28) Baseada em fontes internas e públicas.
(29) 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.

O setor de promoção e reabilitação urbana27 registou 
uma recuperação da atividade no princípio do ano. A 
Cushman & Wakefield identificou28 um volume total 
transacionado de €320 milhões entre janeiro e julho, 
distribuídos por cerca de 20 negócios. Entre estes, 
destacam-se a aquisição por parte da Norfin do 
Projeto Vilamoura, que conta com 21 terrenos por 
um valor entre os €100 e os €125 milhões; e a venda, 
pelo Millennium BCP ao Grupo Pestana, do projeto 
Madeira Palácio, que integra dois edifícios com 262 
apartamentos e um terreno com um potencial de 150 
quartos, por €45 milhões.

Os dados do SIR / Confidencial Imobiliário29 revelam 
que ainda que tenha persistido a descida no número 
de negócios nas Áreas de Reabilitação Urbana 
(ARU) nas cidades de Lisboa e Porto, os valores de 
transação foram superiores ao período homólogo ( 
exceto entre propriedades superiores a 500 m2 na 
capital). No que se refere à nova oferta, verificou-se 
uma redução no volume de projetos licenciados e 
submetidos para licenciamento, com exceção dos 
projetos licenciados no Porto.
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PRINCIPAIS TRANSAÇÕES DE 
PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA

VENDA DE PRÉDIOS NAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA30 

TIPO ATIVO CONCELHO ÁREA 
(MILHARES 

DE M²)

VENDEDOR COMPRADOR VALOR 
(M€)

VALOR 
(€/M²)

Promoção Projeto Vilamoura Loulé 566 370 Lone Star
Arrow Capital & Private 

Investors
€100-125 M €200

Promoção e 
Reabilitação Madeira Palácio Funchal (Madeira) n.a. Millennium BCP Grupo Pestana €45 M n.a.

Reabilitação
Hospital CUF Infante 

Santo
Lisboa 12 000 CUF Avenue €26 M €2 180

Reabilitação Hotel Diplomático Lisboa 4 370 Family Office Catalyst €15 M € 3 430

Reabilitação João Crisóstomo, 72 Lisboa 3 650
Grupo Bartolomeu 

Dias
Socicorreia €11-13 M € 3 280

Fonte: Cushman & Wakefield
* Parcialmente desenvolvida

Fonte: SIR RU Ci

LICENCIAMENTO DE PROJETOS IMOBILIÁRIOS31 

(31) Valores em percentagem correspondem à variação entre janeiro e junho de 2021 (projetos licenciados) e janeiro e 
maio de 2021 (projetos em licenciamento) face ao período homólogo de 2020.

(30) Valores em percentagem correspondem à variação entre os últimos 12 meses até junho de 2021 face ao período homólogo até junho de 2020.

Fonte: Pipeline Imobiliário Ci
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Os valores médios de transação de propriedades nas ARU em Lisboa registaram 
uma ligeira subida entre as propriedades até 500 m² (+4%) e quebra na mesma 
proporção nas propriedades com mais de 500 m² (-4%), para os €3.660/m² e 
€3.040/m² respetivamente. 

As zonas cujos preços de transação mais cresceram foram as Novas Zonas 
(+28%) nas propriedades de menor dimensão e a Ribeirinha (+19%) nas de maior 
dimensão, atingindo respetivamente os €2.870/m² e os €3.240/m². Em sentido 
oposto, o maior decréscimo ocorreu no Centro Histórico em ambos os tipos de 
propriedades, com quebras de 20% e 13% respetivamente.

A nova oferta verificou uma quebra acentuada na primeira metade de 2021, um 
total de 290 mil m² foram licenciados até junho, representando uma quebra 
perto dos 40% face ao ano anterior. Também o número de projetos submetidos 
para licenciamento verificou uma descida, com 192 mil m² submetidos até Maio. 
Não obstante as dificuldades financeiras e de desempenho do setor hoteleiro 
ao longo da crise pandémica, foi este o segmento que se destacou em termos 
de projetos futuros na cidade, representando 30% da área submetida para 
licenciamento.

Os custos de desenvolvimento registaram uma contínua subida generalizada, 
com os valores médios praticados em Lisboa a variar entre os €1.200/m² e mais 
de €1.600/m² na construção nova e entre os €1.450/m² e acima de €1.900/m² 
nos projetos de reabilitação.

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

O Porto regista uma evolução positiva nos valores médios dos imóveis 
transacionados nas ARU, nomeadamente um aumento de 15% nos prédios de 
dimensão até aos 500 m² e de 9% entre os ativos de dimensão superior a 500 m², 
convergindo em valores absolutos para os €2.250/m². Os preços mais elevados 
nos ativos de menor dimensão ocorreram na Ribeirinha e na Foz, com €2.670/m² 
e €2.260/m² respetivamente.

No que se refere à nova oferta, um total de 174 mil m² foram licenciados até junho 
de 2021, representando um aumento de 3% face ao ano anterior. Os projetos 
submetidos a licenciamento até maio de 2021 verificaram uma quebra homóloga 
de 34%, totalizando 137 mil m². O setor residencial continua a ter a maior 
preponderância na promoção e reabilitação, com 64% da área licenciada e 55% da 
área por licenciar. Os projetos turísticos representaram 10% da área licenciada e 
19% dos projetos em licenciamento.

Também na Invicta os custos de desenvolvimento registaram uma subida, variando 
entre os €1.000/m² e mais de €1.400/m² na construção nova e entre os €1.250/m² 
e acima de €1.700/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.

A redução da atividade de reabilitação contrasta com o aumento da promoção 
imobiliária de raiz esperada para algumas zonas de expansão, particularmente no 
segmento residencial, como Benfica, Alta de Lisboa ou Marvila em Lisboa, e Antas, 
Leça do Balio ou Paranhos no Porto.

Uma forte capacidade de financiamento por parte dos promotores e os incentivos 
fiscais podem assumir-se como os principais fatores que impactam a dinâmica do 
mercado de promoção e reabilitação urbana. Enquanto estes se mantiverem e o 
enquadramento económico for propício, a atividade deverá manter-se em níveis 
estabilizados.

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.

PERSPETIVAS
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INVESTIMENTO
Após um forte impacto da pandemia no setor de 
investimento em imobiliário comercial de rendimento32 no 
primeiro semestre de 2021, com um volume de transação 
de apenas um terço do registado no período homólogo 
de 2020, na ordem dos €570 milhões; o mês de julho 
indiciou um acelerar da retoma, registando um volume de 
transação de €495 milhões. Não obstante a dinamização 
recente, os €1.130 milhões transacionados entre janeiro 
e agosto refletem uma quebra de 40% face a 2020 (em 
que se atingiu um máximo histórico por influência de 
duas grandes transações), sendo a redução de 29% se 
comparada com 2019.

À semelhança dos anos anteriores, manteve-se o peso 
relevante das transações de grande dimensão, com 
os 3 maiores negócios a representar 37% do volume 
investido e o capital estrangeiro a dominar a atividade 
do mercado, sendo responsável por 72% do volume 
total registado. Ainda assim, a maior dispersão da 
alocação por nacionalidade coloca em destaque o 
investimento nacional, que atingiu os €320 milhões. 
Por seu lado, com mais de 40 operações o valor 
médio por transação reduziu para os €28 milhões.

(32) Investimento institucional em produto imobiliário acabado e de rendimento.
(33) Entre janeiro e agosto.

INVESTIMENTO
ESTRANGEIRO ESCRITÓRIOS

72%  48%  

VOLUME TOTAL

€1.130 
MILHÕES
(-40%) 

INVESTIMENTO EM IMOBILIÁRIO 
COMERCIAL33
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INVESTIMENTO34 POR ORIGEM

A alocação de capital por setor demonstra a contínua aposta dos investidores no 
mercado de escritórios, tendo sido responsável por perto de metade do volume 
transacionado até agosto. Para tal contribuíram a aquisição pela Sixth Street (em 
parceria com a Acacia Point Capital Advisors) de 15 edifícios (de um total de 22) 
no parque de escritórios Quinta da Fonte à Signal Capital por um valor entre 
os €125 e 130 milhões; e a compra do portfolio Navigator (maioritariamente de 
escritórios) através da aquisição das participações no fundo Maxirent pela South 
(grupo Castel) à Rivercrown por €120 milhões.

Com €280 milhões, seguiu-se o setor hoteleiro, em grande parte devido à 
aquisição dos Tivoli Marina Vilamoura e Tivoli Carvoeiro pela Azora à Minor 
International por €148 milhões. Por seu lado, os setores alternativos, afirmam-
se cada vez mais junto dos investidores institucionais, tendo sido responsáveis 
por 16% do total investido, influenciado pela transação de um portfólio de ativos 
residenciais (PRS – private rented sector). A fraca atratividade dos ativos de 
retalho ficou evidenciada pela segunda mais baixa alocação de capital da última 
década, somente 10%. O peso diminuto de Industrial & Logística continua a ser 
justificado pela escassez de produto de qualidade disponível para venda, não 
dando desta forma resposta à elevada procura.

Fonte: Cushman & Wakefield

INVESTIMENTO34 POR SETOR

Escritórios RetalhoHotéis Alternativos Industrial

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

Hotéis Tivoli Marina Vilamoura & Tivoli 
Carvoeiro Vários 630 quartos Minor International Azora €148 M €234 55035 n.a.

Escritórios Quinta da Fonte - 15 edifícios Oeiras 50 260 Signal Capital Partners Sixth Street (Acacia Point) €130-140 M €2 980 n.a.

Escritórios Portfólio Navigator Vários 3 620 Rivercrown South (Castel) €120 M €3 430 n.a.

Uso Misto JQOne (antigo Entreposto) Lisboa 48 000 Signal Capital Jamestown €98 M €2 040 n.a.

Hotéis Vilalara Thalassa Resort Lagoa 120 quartos Oxy Capital Azora €50-55 M €444 92035 n.a.

Escritórios Garagem (Sede WPP) Lisboa 9 200 Ardma / The Edge Group Tishman Speyer €50 M €5 430 3,50%-4,00%

Uso Misto Makro Alfragide Amadora 25 400 Metro Properties BPI Gestão de Activos €40 M €1 590 5,00%-5.25%

Escritórios D. Manuel II (Tranquilidade) Porto 13 000 NIPA Capital Incus Capital €25 M €1 920 n.a.

Escritórios Duque de Palmela, 11 Lisboa 4 380 Generali Santalucía €22 M €5 030 n.a.

Escritórios Cais Office Lisboa 4 900 Proprietário Privado Ageas Portugal €21-23 M n.a.

Neste contexto, a evolução das taxas de rentabilidade refletiu o maior enfoque 
dos investidores em ativos seguros em localizações prime. Desta forma, face 
a 2020 as yields prime contraíram 35 pontos base (p.b.) em escritórios (para 
3,75%) e 75 p.b. em industrial & logística (para 5,25%); tendo em retalho 
estabilizado nos 4,25% no comércio de rua e aumentado em 25 p.b. em centros 
comerciais (para 5,50%).

(35) €/quarto

Fonte: Cushman & Wakefield

YIELDS PRIME

Fonte: Cushman & Wakefield
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A resolução gradual da situação pandémica deverá continuar a contribuir para 
uma manutenção do interesse no mercado nacional, com os principais players a 
reconhecerem por um lado a boa resposta que o país tem tido face à pandemia, 
e por outro a serem pressionados por elevados níveis de liquidez. Ainda assim, o 
interesse irá concentrar-se em ativos em localizações prime, com contratos bons 
e inquilinos sólidos, por oposição a ativos mais periféricos, ou com um perfil de 
rendimento menos estabilizado.

Em termos de distribuição por setor, mantém-se um interesse dos investidores 
internacionais em categorias que registam escassez de oferta em Portugal, 
nomeadamente os segmentos de logística e PRS, o que deverá continuar a 
alimentar a aposta na promoção deste tipo de ativos.

Até ao final de 2021, e graças à retoma da economia, sustentada pela melhoria 
da situação pandémica, espera-se uma recuperação gradual da atividade. Apesar 
de envoltas em alguma incerteza, as estimativas de fecho de ano da Cushman & 
Wakefield para o volume de investimento em imobiliário de rendimento apontam 
para mais de €2.000 milhões, um montante que, apesar de implicar uma quebra na 
ordem dos 27% face a 2020, representará o quarto maior resultado registado no 
mercado nacional.

As perspetivas para o próximo ano apontam para uma retoma da atividade de 
investimento para níveis pré-pandemia, sendo já hoje identificáveis cerca de €1.800 
milhões de negócios em diversas fases de negociação, com destaque para o 
portfolio de unidades hoteleiras gerido pela ECS, aos quais poderão acrescer perto 
de €900 milhões em transações atualmente suspensas mas com possibilidade 
de conclusão até em 2022. Desta forma, e face à cada vez maior presença de 
operações off market, é possível que se voltem a atingir volumes de investimento 
próximos dos €3.000 milhões.

PERSPETIVAS
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A Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) é uma consultora líder 
global em serviços imobiliários que cria valor significativo 
a ocupantes e investidores em todo o mundo. A Cushman 
& Wakefield está entre as maiores empresas de serviços 
imobiliários com 50.000 colaboradores distribuídos por 400 
escritórios em 60 países. Em 2020, a consultora registou uma 
faturação de 7,8 mil milhões de dólares através de serviços 
de agência, representação de inquilinos, vendas e aquisições, 
gestão de imóveis, gestão de projetos, consultoria e avaliações. 
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