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ECONOMIA

As estimativas mais recentes da Moody’s para Portugal 
apontam para um crescimento do PIB de 6,2% em 
2022, sendo o país com previsão de maior crescimento 
na União Europeia. Um dos principais motores da 
economia será o crescimento das exportações 
(+14,7%), fortemente impulsionado pela recuperação 
do setor do turismo. O consumo privado mantém 
a tendência de recuperação já registada em 2021 
(+4,5%), prevendo-se um aumento de 5,0% para 
este ano. O investimento regista um crescimento 
(+3,2%), mas desacelera face ao aumento que se tinha 
registado em 2021 (+7,9%).

INDICADORES ECONÓMICOS 2022

PIB

6,2%

€

TAXA DE 
DESEMPREGO

5,8%

INVESTIMENTO

3,2%
INFLAÇÃO

7,8%

EXPORTAÇÕES

14,7%

CONSUMO 
PRIVADO

5,0%

Fonte: Moody’s Analytics
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PIB

+1,2% / +2,4%

€

TAXA DE DESEMPREGO

5,8% / 5,7%

INVESTIMENTO

-0,3% / +3,8%
INFLAÇÃO

+4,5% / +1,2%

EXPORTAÇÕES

+2,3% / +2,0%
CONSUMO PRIVADO

+0,5% / +1,5%

Face ao conflito internacional gerado pela guerra na Ucrânia que se iniciou em 
Fevereiro deste ano e efeitos subsequentes da mesma, tais como os problemas na 
cadeia de abastecimento e a subida generalizada dos preços que se verificou desde 
então, as previsões económicas globais para o curto-prazo encontram-se envoltas 
em grande incerteza, estando fortemente dependentes da evolução da guerra. As 
últimas previsões publicadas revêem assim em baixa as previsões anteriormente 
apontadas para 2023.

De acordo com as últimas estimativas da Moody’s em relação à atividade económica 
portuguesa, após uma previsão de aumento do PIB em 6,2% para o ano corrente, 
prevê-se um abrandamento para +1,2% em 2023, resultado de um menor crescimento 
do consumo privado e de uma quebra do investimento (-0,3%), assim como do 
abrandamento das exportações. Apesar da imprevisibilidade do contexto atual, de 
acordo com as últimas previsões publicadas, o cenário mais provável é o de uma 
recessão moderada a nível global. Em relação à taxa de inflação, espera-se uma 
moderação da mesma para 4,5% em 2023 e para 1,2% em 2024.

O mercado de trabalho deverá manter-se estável, estimando-se a estabilização da 
taxa de desemprego em 5,8% em 2023 e uma ligeira redução para 5,7% em 2024.

PREVISÕES ECONÓMICAS 2023 / 2024

Acompanhando a tendência sentida a nível global, a taxa de inflação deverá 
aumentar para 7,8% em 2022, verificando-se uma subida de preços generalizada das 
várias categorias. Apesar deste aumento, Portugal continua ainda assim a ser dos 
países da zona euro com uma taxa de inflação mais baixa.

O mercado de trabalho continua a revelar resiliência, com as previsões da Moody’s 
a apontar para uma taxa de desemprego em 2022 de 5,8%, representando uma 
diminuição de 0,8 pontos percentuais face a 2021 e também face a 2019.

INDICADORES ECONÓMICOS 2022

Fonte: Moody’s Analytics
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A primeira metade de 2022 foi caracterizada por 
um aumento notório da atividade, para o qual terá 
contribuído uma maior pressão para a concretização 
de processos de tomada de decisão que vinham a ser 
adiados desde o início da pandemia. Adicionalmente, 
registaram-se diversos negócios pontuais de grande 
dimensão, os quais representaram mais de metade do 
volume de absorção de escritórios na Grande Lisboa, 
que, com 247.900 m² transacionados entre janeiro e 
setembro de 2022, superou já o valor anual de 2021, 
atingindo um máximo histórico.

GRANDE LISBOAESCRITÓRIOS

247.900 m2 (+209%)
ABSORÇÃO

6,9% (+1 P.P.)
TAXA DE DESOCUPAÇÃO

66.700 m2

ÁREA INAUGURADA

1.530 m2 (+75%)
ÁREA MÉDIA TRANSACIONADA

235.400 m2

ÁREA EM CONSTRUÇÃO

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

ABSORÇÃO POR ZONA

As maiores transações registadas no primeiro semestre correspondem a futuras 
ocupações de novas sedes corporativas, com destaque para a Fidelidade, com 28.000 
m² no seu edifício da Av. Álvaro Pais, e para o BNP Paribas que adquiriu os edifícios 
Echo e Aura do Exeo Office Campus, num total de 38.250 m². Destaque também para 
a ocupação por parte de um ocupante ainda confidencial de quase 18.000 m² da 
totalidade de um dos blocos do projeto ALLO que está em construção em Alcântara. 
Adicionalmente, encontra-se em construção o segundo edifício da EDP na Av. 24 de 
Julho, com 11.400 m²; e o Novo Banco tem a decorrer um processo de relocalização 
para o Taguspark, cujo futuro campus inclui o desenvolvimento de um edifício adicional 
com 8.230 m². Neste contexto, o volume total de área contratada concentrou-se 
maioritariamente no Parque das Nações (zona 5), com 28%, e nas novas zonas de 
escritórios (zona 3), com 20%. O setor de Serviços Financeiros agregou de 36% da 
ocupação.

Apesar do aumento da absorção, a taxa de desocupação aumentou 1 ponto 
percentual (p.p.), para os 6,9%. Para tal contribuiu o peso significativo dos negócios 
de ocupação futura que têm ainda áreas consideráveis disponíveis, pelo que se 
antecipa uma compressão parcial deste indicador à medida que a construção dos 
respetivos projetos é concluída. Ainda assim, parte da área desocupada poderá 
tornar-se estrutural, em consequência de uma redução do interesse em edifícios de 
menor qualidade.

Este contexto de maior procura por espaços novos de qualidade adequados aos 
critérios do ocupante é evidenciado pela oferta futura prevista para os próximos 
3 anos, que continua a aumentar, e se encontra atualmente nos 496.700 m². Entre 
estes, 235.400 m² estão em construção, dos quais cerca de 73% já têm ocupação 
assegurada (através de pré-arrendamento ou ocupação própria).

PRINCIPAIS TRANSAÇÕES

OCUPANTE EMPREENDIMENTO ZONA ÁREA (m2)
Fidelidade Sede Fidelidade - Av. Álvaro Pais 3 28 000

BNP Paribas Exeo Office Campus - Echo 5 21 470

Confidencial Alcântara Lisbon Offices (ALLO) – Bloco 2 4 17 750

BNP Paribas Exeo Office Campus - Aura 5 16 780

EDP Sede EDP 2 (expansão) 4 11 400

Confidencial Vodafone 5 9 860

Novo Banco Taguspark - Novo Banco (expansão) 6 8 230

Ernst & Young Alcântara Lisbon Offices (ALLO) – Bloco 1 4 7 840

WeWork Alexandre Herculano, 50 1 5 810

Confidencial Alcântara Lisbon Offices (ALLO) – Bloco 1 4 5 570

Fonte: Cushman & Wakefield; LPI

Fonte: Cushman & Wakefield; LPI

Fonte: Cushman & Wakefield; LPI
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ALFRAGIDE

MIRAFLORES
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A9

A5

RIO TEJO

N117

N249-3

ZONA 6  
CORREDOR OESTE
€14,5-16/m2/mês

ZONA 4  
ZONAS HISTÓRICAS
€18-20/m2/mês

ZONA 3  
NOVAS ZONAS DE 
ESCRITÓRIOS
€18-19/m2/mês

ZONA 1  
PRIME CBD
€21-25/m2/mês

ZONA 2  
CBD
€19-21/m2/mês

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

TAXA DE DESOCUPAÇÃO POR ZONA

PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS INAUGURADOS

PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO

EMPREENDIMENTO ZONA TIPO DE 
CONSTRUÇÃO PROMOTOR ÁREA (m2)

Exeo Office Campus - 
Lumnia

5 Nova Avenue 27 600

World Trade Center Lisboa 6 Nova FVC 25 100

Beloura Business Campus 6 Reabilitação
The Edge Group / Fundo 

Ardma FCR 
8 100

Duque de Palmela, 11 1 Reabilitação Santalucía 4 400

Alegria One 1 Reabilitação Eastbanc 1 500

EMPREENDIMENTO ZONA TIPO DE 
CONSTRUÇÃO

PROMOTOR CONCLUSÃO 
PREVISTA

ÁREA 
(m2)

Alcântara Lisbon Offices 
(ALLO)

4 Nova
Bedrock Capital 

Partners
2022 34 400

Exeo Office Campus –  
Echo & Aura

5 Nova Avenue 2023 38 300

Paços do Concelho 6 Nova C.M. Oeiras 2023 30 500

K Tower 5 Nova Krestlis 2023 13 700

Sede EDP 2 (expansão) 4 Nova EDP 2023 11 400

Taguspark – Novo Banco 
(expansão)

6 Nova Taguspark 2023 8 200

Sede Fidelidade –  
Av. Álvaro Pais 2 Nova Fidelidade 2024 38 400

O maior dinamismo da procura, complementado por uma escassez de 
oferta de qualidade e consequente entrada no mercado de edifícios 
novos, contribuiu para um aumento generalizado dos valores brutos de 
arrendamento em 2022. Desta forma, o Prime CBD (Zona 1) atingiu os 
€25/m²/mês, com as zonas secundárias de escritórios (Zona 4) a verificar 
o aumento mais acentuado, na ordem dos 14%, para os €20/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

À semelhança da capital, também no Grande Porto o 
setor de escritórios registou entre janeiro e setembro de 
2022 um aumento expressivo da procura (+34%) quando 
comparando com o período homólogo, num volume de 
ocupação de 45.200 m².

CBD Baixa (Zona 2) e Matosinhos (Zona 6) foram 
as zonas mais ativas, agregando cerca de 67% do 
volume total de absorção; com as TMT’s & Utilities a 
predominarem com mais de metade da área ocupada. 
Para tal contribuíram os maiores negócios registados 
até à data, nomeadamente a contratualização pela 
Saltpay de um total de 4.740 m² no Porto Business 
Plaza e a ocupação pelo coworking Spaces (IWG) de 
4.500 m² no Joana D’Arc.

GRANDE PORTO

45.200 m2 (+34%)
ABSORÇÃO

9,0% (+0,1 P.P.)
TAXA DE DESOCUPAÇÃO

39.400 m2

ÁREA INAUGURADA

890 m2 (+3%)
ÁREA MÉDIA TRANSACIONADA

98.900 m2

ÁREA EM CONSTRUÇÃO

Fonte: Cushman & Wakefield; PPI
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A taxa de desocupação aumentou apenas 0.1 p.p., para os 9,0%, para o qual terão 
parcialmente contribuído a conclusão 5 edifícios com um total de 39.400 m², dos 
quais 38% ainda se encontram por ocupar. Até 2024 está prevista a conclusão de 
126.100 m², dos quais 98.900 m² se encontram em construção (com somente 32% 
dessa área com ocupação garantida).

Também no Porto um maior dinamismo e qualidade dos novos edifícios contribuiu 
para um aumento das rendas brutas na maioria das zonas face a 2021, no entanto os 
valores prime no CBD Boavista (Zona 1) mantiveram-se estáveis nos €18/m²/mês.

Fonte: Cushman & Wakefield; PPI

PRINCIPAIS TRANSAÇÕES

OCUPANTE EDIFÍCIO ZONA ÁREA (m2)
Saltpay Porto Business Plaza - Fase 1 2 4 740

Spaces (IWG) Joana D'Arc 6 4 500

Kantar Matosinhos Sul 2 4 060

Fintru Catarina 1232 2 2 820

Confidencial Braamcamp 119 2 1 920

Fonte: Cushman & Wakefield; PPI

ABSORÇÃO POR SEMESTRE E ÁREA MÉDIA TRANSACIONADA

EMPREENDIMENTOS INAUGURADOS

EMPREENDIMENTO ZONA TIPO DE 
CONSTRUÇÃO

PROMOTOR ÁREA (m2)

Porto Business Plaza - Fase 1 2 Reabilitação Capitólio 15 300

Edifícios X e W – Candal Park 8 Reabilitação Candal Park 10 000

ICON Offices – Edifício 1 3 Nova Civilria 7 800

Santa Catarina Offices 2 Reabilitação Geo Investimentos 4 600

Porto Broadway Office – 
Edíficio 2

6 Reabilitação Familly Office 1 700

Fonte: Cushman & Wakefield
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MAIA

PORTO

VILA NOVA 
DE GAIA

MATOSINHOS

ZONA 7
MAIA 
€11-12,5/m2/mês

ZONA 6
MATOSINHOS
€12,5-14,5/m2/mês

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

CBD BAIXA 
€14-17/m2/mês

ZONA 4
ORIENTAL
€11,5-14/m2/mês

ZONA 3
ZEP
€12,5-16,5/m2/mês

ZONA 8
VILA NOVA
DE GAIA 

 

€11-14/m2/mês

EMPREENDIMENTO ZONA TIPO DE 
CONSTRUÇÃO

PROMOTOR CONCLUSÃO 
PREVISTA

ÁREA 
(m2)

ICON Offices - Edifício 2 3 Nova Civilria 2022 13 400

Centro Empresarial Lionesa 
Business Hub - Edifício N2 6 Nova Grupo Lionesa 2022 7 700

Noto Office Center 6 Reabilitação Grupo IDS 2022 7 000

D. Manuel II 1 Reabilitação Incus Capital 2023 11 500

Prime ZEP 3 Nova GFH 2025 18 800

Fonte: Cushman & Wakefield

Carlos Oliveira
Partner | Diretor de Escritórios

Fonte: Cushman & Wakefield

PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO

GRANDE PORTO - RENDAS MÉDIAS E PRIME 

Na Grande Lisboa, os elevados volumes de procura registados entre janeiro e 
setembro contribuíram para que fosse atingido um novo máximo histórico no 
corrente ano. Ainda assim, num contexto em que não se antecipa semelhante 
número significativo de transações de grandes dimensões a curto prazo, perspetiva-
se uma regularização da procura em 2023 para valores pré-pandemia. No Grande 
Porto antecipa-se igualmente um maior dinamismo da procura em 2022, com novo 
aumento homólogo, seguido de alguma estabilidade a curto prazo.

Relativamente ao teletrabalho, com a maioria das empresas a adotar um sistema 
de trabalho híbrido, este passou a complementar a deslocação dos colaboradores 
ao escritório; cuja forma de ocupação é agora sujeita a uma análise mais criteriosa, 
de modo a otimizar e tornar atrativo este espaço. Este aumento da exigência da 
procura surge também num contexto de aumento dos critérios de qualidade e 
sustentabilidade dos edifícios a ocupar, com os proprietários a adaptarem os seus 
projetos neste sentido.

Este enquadramento deverá também contribuir para que a trajetória ascendente dos 
custos de construção se mantenha, associado a um potencial aumento dos valores 
de arrendamento nos novos empreendimentos a entrar no mercado e adiamento de 
alguns projetos previstos a médio prazo.

PERSPETIVAS

Relativamente ao impacto do conflito na 
Europa do Leste, este tem sido reduzido, 
verificando-se contudo casos pontuais de 
empresas de centros de serviços partilhados 
(ou shared services) e de terceirização de 
áreas de negócio (ou BPO – business process 
outsourcing), que consideram ocupar espaço 
em Portugal em detrimento de países 
nessa zona geográfica. Verifica-se desta 
forma a manutenção da atratividade do 
mercado nacional entre empresas do setor 
de TMT’s & Utilities, com o Porto a competir 
incrementalmente com outras cidades 
europeias, à semelhança de Lisboa.

www.cushmanwakefield.com | Marketbeat Outono 2022 18 19



VOLUME DE VENDAS A RETALHO1

CONJUNTOS COMERCIAIS

RETALHO

127
(+8,6%)

117
(-0,6%)

139
(+18,7%)

TOTAL

€

PRODUTOS NÃO 
ALIMENTARES

PRODUTOS 
ALIMENTARES

27.500 m2

ÁREA INAUGURADA

70.200 m2

ÁREA FUTURA2

O contexto de recuperação da crise pandémica tem 
vindo a contribuir para que o volume de vendas a 
retalho no início do ano tenha atingido valores acima de 
2019, com um crescimento homólogo acumulado até 
agosto de 8,6%, segundo o INE. Apesar do potencial 
impacto negativo do aumento generalizado dos preços, 
os produtos não alimentares foram os principais 
responsável por esta evolução, com um aumento 
de 18,7%, compensando a quebra de 0,6% entre os 
produtos alimentares.

(1) Índice com base 2015 = 100; valores acumulados a agosto.
(2) Até 2024.
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20%

15%

64%

26%

10%

Entre os conjuntos comerciais, verifica-se uma manutenção do dinamismo 
acrescido no segmento de retail parks, impulsionado pelo aumento da procura 
pelos retalhistas, incluindo novas marcas, que ocupam preferencialmente este 
formato, a entrar no mercado nacional. Por seu lado, verifica-se uma retoma 
diferenciada no segmento de centros comerciais, antecipando-se um contínuo 
enfoque na modernização e/ou implementação de conceitos novos em projetos 
existentes, mas onde centros com menor resiliência poderão vir a registar uma 
mudança de uso no futuro.

Neste enquadramento, durante a primeira metade de 2022 foram inaugurados 
dois retail park, nomeadamente o Sudoeste Retail Park (Silves) e a zona 
comercial do Alagoa Office & Retail Centre (Oeiras), num total de 27.500 de ABL. 
Até 2024 encontra-se projetada a conclusão de mais 70.200 m² de ABL, dos 
quais mais de 70% correspondem a retail parks.

OFERTA DE CONJUNTOS COMERCIAIS

Nº DE NOVAS ABERTURAS

No primeiro semestre de 2022, a procura de retalho agregada pela Cushman & 
Wakefield3 registou um decréscimo de 10% face ao período homólogo, com um 
total de 210 novas aberturas e uma área estimada de 81.400 m². A predominância 
do comércio de rua manteve-se, com 64% do total de novas aberturas, seguido 
pelos centros comerciais com 21%. Continua a verificar-se um grande interesse 
dos retalhistas por lojas de grande dimensão, nomeadamente retail parks e 
unidades stand alone, que em conjunto representaram cerca de 13% do número 
de operações. O setor da restauração continuou a dominar, representando 45% 
das novas aberturas, seguido do setor alimentar com 20% que totalizou 40 novas 
lojas. No primeiro semestre do ano destaca-se também o setor “outros” onde se 
inclui o mobiliário, decoração e bricolage, que registou um crescimento de mais 
de 50% face ao período homólogo.

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

NOVAS 
ABERTURAS

210 (-10%)

COMÉRCIO
DE RUA

64%

RESTAURAÇÃO
45%

2022

2021

POR
FORMATO

2022

2021

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

46 (+92%)

COMÉRCIO
DE RUA

93%

RESTAURAÇÃO
54%

Fonte: Cushman & Wakefield

NOVAS 
ABERTURAS

80 (-13%)

COMÉRCIO
DE RUA

87%

RESTAURAÇÃO
65%

O concelho de Lisboa concentrou 38% das novas aberturas no país, na sua grande maioria 
em comércio de rua. À semelhança do ano anterior, o setor da restauração foi o mais ativo, 
representando 65% das novas aberturas, com destaque para as zonas das Avenidas Novas 
e Cais do Sodré / Santos. Verifica-se um maior dinamismo do comércio de bairro, com 
aposta dos retalhistas na maior conveniência e proximidade, destacando-se o número 
de aberturas no setor alimentar, nomeadamente com a abertura do supermercado My 
Auchan perto do Saldanha e do Continente Bom Dia na Rua de São Bento.

No primeiro semestre do ano, o formato de centros comerciais assistiu a 10 novas 
aberturas no concelho de Lisboa, a sua maioria no Centro Colombo que conta com novas 
insígnias tais como La Brasserie de L’Entrecôte, que abriu o seu segundo restaurante em 
centros comerciais, e a marca Okaidi-obaibi, que estreou a sua presença em Portugal.

O maior negócio correspondeu à abertura do Bricomarché com cerca de 1.600 m² 
nas Avenidas Novas, seguido da loja Kinda Home que ocupou cerca de 1.000 m² na 
zona das Amoreiras.

LISBOA

O concelho do Porto registou o segundo maior número de aberturas em Portugal, 
com 46 lojas, quase o dobro do período homólogo. O comércio de rua continua 
a ser o mais atrativo, concentrando 93% dos negócios. A zona da Baixa foi a mais 
dinâmica, agregando quase 30% da nova oferta, destacando-se a Rua de Santa 
Catarina como a mais dinâmica, tendo recebido o primeiro restaurante Honest 
Greens da cidade do Porto. Nesta zona tem havido uma aposta na reabilitação 
com destaque para o projeto do Mercado do Bolhão que reabriu em setembro e 
para o projeto Bonjardim que irá dar uma nova dinâmica à Rua Sá da Bandeira.

Na primeira metade do ano o setor da restauração foi o que esteve mais ativo, com 
25 novas aberturas. No entanto, o maior volume de área inaugurado verificou-se no 
setor de mobiliário e decoração, com a abertura das lojas Casa Peixoto e Wewood 
a somarem 8.400 m². A empresa de comércio alimentar EasyDay abriu as suas 
duas primeiras mercearias de bairro na cidade do Porto e pretende inaugurar mais 
lojas até final do ano.

PORTO

Fonte: Cushman & Wakefield
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FORMATO LOCALIZAÇÃO RENDAS PRIME 
(€/m²/mês)

Comércio de Rua

Lisboa - Chiado €122,5

Lisboa - Baixa €115,0

Lisboa - Av. Liberdade €95,0

Porto - Baixa €75,0

Porto - Av. Aliados €53,5

Porto - Clérigos €42,5

Centros Comerciais Portugal €102,5

Retail Parks Portugal €11,5

RENDAS PRIME

O maior interesse por algumas das principais zonas do comércio de rua de Lisboa e 
Porto, associadas a uma escassez de oferta nessas artérias, contribuiu para que se 
tenha registado um aumento de €2,5/m²/mês das rendas brutas prime na Baixa de 
Lisboa e Porto, assim como na Av. Liberdade em Lisboa. Nos centros comerciais as 
rendas prime mantiveram-se estáveis nos €102,5/ m²/mês, num contexto de reversão 
gradual dos incentivos concedidos; e nos retail parks, em consequência do maior 
interesse neste formato, verificou-se um ligeiro incremento, para os €11,5/ m²/mês.

Durante a primeira metade do ano, o setor de retalho apresentou uma tendência 
de recuperação, particularmente suportada pela retoma dos planos de expansão 
dos retalhistas nacionais e internacionais. As marcas internacionais que já 
manifestaram as suas intenções de abrir em Portugal, nomeadamente Pepco, 
Zeeman, Max Stock e Action, entre outras, são também notícias animadoras para o 
panorama do retalho, um setor em constante mudança.

As alterações nos hábitos de compra fizeram com que o digital se tornasse o 
meio preferencial de conexão com os consumidores. Os retalhistas optaram 
por implementar esta transformação da indústria de consumo, incentivando a 
interação constante com o cliente nos canais online e offline, explorando produtos 
e experiências digitais tais como o metaverso ou retailverse em que empresas e 
consumidores se podem encontrar a qualquer momento, independentemente de sua 
localização. Como resultado, são criados novos pontos de contato em ambientes de 
realidade virtual e experiências digitais envolventes.

Por outro lado, é inegável a preocupação dos consumidores com o meio ambiente 
o que levou os retalhistas a reavaliar suas estratégias para serem ambientalmente 
mais conscientes e encontrar um equilíbrio entre crescimento económico e 
sustentabilidade. É o foco na chamada economia circular.

Fonte: Cushman & Wakefield

PERSPETIVAS

Sandra Campos
Partner | Diretora de Retalho

O futuro é empolgante, com as novas tecnologias a abrir 
caminho para uma experiência online mais imersiva, 
os comportamentos do consumidor a impulsionar a 
inovação de produtos e modelos de negócios e as 
maiores marcas do mundo a deixar de lado as pressões 
competitivas para encararem com seriedade os maiores 
problemas que a sociedade e o planeta enfrentam.
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INDUSTRIAL E LOGÍSTICA

IMPORTAÇÕES
+25,7%

ABSORÇÃO

205.200 m² 
(-26%) 

7.600 m² 
(+9%) 

EXPORTAÇÕES
+21,6%

(4) Excluindo combustíveis e lubrificantes.

No mercado de industrial e logística os dados estatísticos 
mais recentes registaram incrementos quando 
comparamos a primeira metade do ano de 2022 com o 
período homólogo. No âmbito da atividade comercial 
da economia portuguesa, e de acordo com o INE, 
até agosto as exportações e importações de bens4 
registaram um crescimento homólogo de 21,6% e 25,7% 
respetivamente.

De acordo com as estimativas da Moody’s Analytics até 
final de 2022 prevê-se um crescimento de 14,7% nas 
exportações e de 9,4% nas importações. Antecipa-se 
um abrandamento em 2023, com Portugal a registar 
um aumento de 2,3% nas exportações e de 0,1% nas 
importações.

Fonte: INE; Cushman & Wakefield; Pool consultores

ÁREA MÉDIA 
TRANSACIONADA
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Quanto aos indicadores da indústria transformadora, entre janeiro e agosto o índice 
de produção industrial5 situou-se nos 99,7, um aumento de 2,5% face a 2021, e 
a confiança dos operadores6, que a partir do segundo semestre de 2021 vinha a 
aproximar-se gradualmente de valores positivos, registou uma quebra a partir de 
maio, com a média até setembro a situar-se nos -2,4.

A atividade ocupacional entre janeiro e junho de 2022, registou um decréscimo de 
26% quando comparado com o período homólogo, mas ficou acima do volume da 
primeira metade de 2020, com uma absorção total de 205.200 m². Com perto de 
30 negócios, a área média por operação aumentou para os 7.600 m², para o qual 
contribuíram algumas operações de grande dimensão, entre os quais a aquisição 
da NewCold das antigas instalações da Elos em Palmela com uma área coberta de 
40.000 m², o início da construção pela WEG da expansão da sua fábrica em Santo 
Tirso com 22.700 m² e o arrendamento da Garland na Plataforma Logística de 
Leiria com uma área de 16.100 m².

Continuando a tendência do ano passado, na primeira metade de 2022 apenas 
31% da ocupação correspondeu a projetos desenvolvidos à medida do ocupante, 
demonstrando um maior dinamismo das operações de venda ou arrendamento. 
Em relação à distribuição geográfica da procura, mantém-se o domínio das regiões 
de Lisboa e Porto, que agregaram respetivamente 55% e 18% da absorção. Cerca 
de 40% da absorção em Lisboa ocorreu no eixo Almada – Setúbal (Zona 2) com 
44.100 m² e cerca de 60% na absorção no Porto ocorreu no eixo Valongo – Alfena 
(Zona 3) com 22.700 m².

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 
as conclusões da plataforma logística da ALDI na Moita (50.000 m²) e o centro de 
transporte e distribuição da Dachser em Castanheira do Ribatejo (7.400 m²) no 
primeiro semestre do ano, e ainda o centro logístico da Garland em Gaia (38.000 
m²), que ficou concluído já no terceiro trimestre. Foi ainda inaugurada a unidade de 
montagem da Stelia Aerospace em Santo Tirso, que terá 20.000 m² quando estiver 
totalmente concluída.

Em termos de promoção especulativa, destaque para os projetos da VGP em Loures, 
Sintra e Montijo num total de 62.000 m², tendo-se iniciado recentemente a obra 
do projeto de Loures. O complexo logístico Rainha Green Logistics Park localizado 
na Azambuja continua também em construção, sendo que o primeiro edifício foi 
entregue recentemente à Sonae MC. Para além do desenvolvimento de uma unidade 
logística na região da Grande Lisboa anunciado anteriormente, no primeiro semestre 
deste ano a Panattoni anunciou também o desenvolvimento de uma unidade na 
região do Grande Porto, o Panattoni Porto Park, com uma área de 75.000 m².

ABSORÇÃO POR SEMESTRE E ÁREA MÉDIA TRANSACIONADA

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

PRINCIPAIS TRANSAÇÕES

OCUPANTE EMPREENDIMENTO REGIÃO ZONA ÁREA 
COBERTA(m2)

NewCold Antiga Elos Palmela Grande Lisboa 2 40 000

WEG WEG – Fábrica de Santo Tirso Grande Porto 4 22 700

Garland Plataforma Logística de Leiria Centro - 16 100

Logic Vialonga Grande Lisboa 3 15 500

Mercadona
Bloco Logístico da Póvoa do 

Varzim
Grande Porto 2 12 000

UPS Plataforma Logística de Leiria Centro - 11 400

Luís Simões Pólo Logístico Palmela 6 Grande Lisboa 1 10 900

Confidencial Prior Velho Grande Lisboa 6 10 500

Sjaak Van Schie 
Portugal

Quinta das Cepas – Pegões Grande Lisboa 4 8 600

Grupo Domus Capital Domus Beverage Industry - Ílhavo Centro - 7 000

Fonte: Cushman & Wakefield; IPI
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(5) Dados ajustados dos efeitos de calendário e sazonalidade, a preços constantes com base 2015.
(6) Dados ajustados à sazonalidade em médias móveis de 3 meses.
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VILA NOVA
DE GAIA

PORTO

VILA NOVA DE FAMALICÃO

VILA DO CONDE

ALFENA

VALONGO
MATOSINHOS

TROFA

MAIA

ZONA 1
MAIA - VIA NORTE
€3,90-4,20/m2/mês

ZONA 2
MATOSINHOS - VILA DO CONDE
€3,70-4,00/m2/mês

ZONA 5
VILA NOVA DE GAIA
€3,50-4,00/m2/mês

ZONA 4
VALONGO - ALFENA
€3,50-4,10/m2/mês

ZONA 3
TROFA - FAMALICÃO
€3,10-3,70/m2/mês

ZONA 6
PORTO

Fonte: Cushman & Wakefield

EMPREENDIMENTO REGIÃO ZONA PROMOTOR ÁREA 
(m2)

Plataforma Logística da Moita Grande Lisboa 4 Grupo ALDI Nord 50 000

Centro Logístico de Gaia Grande Porto 5 Garland 38 000

Unidade de Montagem de Santo Tirso Grande Porto 4 Stelia Aerospace 20 000

Bloco Logístico da Póvoa de Varzim (expansão) Grande Porto 2 Mercadona 12 000

Centro de Transporte e Distribuição Grande Lisboa 1 Dachser 7 400

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS INAUGURADOS

EMPREENDIMENTO REGIÃO ZONA PROMOTOR CONCLUSÃO 
PREVISTA

ÁREA 
(m2)

Rainha Green Logistics Park Grande Lisboa 1 Aquila Capital 2022 115 000

Fábrica de Santo Tirso Norte WEG 2024 22 700

Parque Empresarial de Lanheses Norte BorgWarner 2022 17 000

VGP Park Loures Grande Lisboa 1 VGP 2022 15 500

Unidade de Produção da Maia Grande Porto 1 Saint-Gobain 2022 8 900

PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO

Neste enquadramento, verificou-se uma subida das rendas prime de 
mercado para espaços de logística na maioria das zonas, com a Zona 1 em 
Lisboa (Alverca - Azambuja) a aumentar para os €4,3/m²/mês e no Porto 
(Maia - Via Norte) a aumentar ligeiramente para os €4,2/m²/mês. O maior 
incremento registou-se na Zona 5 em Lisboa (Sintra – Cascais) e no Porto 
(Vila Nova de Gaia), onde as rendas atingiram os €5,2/m²/mês e €4,0/m²/
mês, respetivamente. Adicionalmente, em relação à logística urbana os valores 
mantiveram-se estáveis no primeiro semestre do ano nos €6,0-7,0/m²/mês em 
Lisboa e €5,0-6,0/m²/mês no Porto.

GRANDE LISBOA - RENDAS MÉDIAS E PRIME 

GRANDE PORTO - RENDAS MÉDIAS E PRIME 

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
€4,10-4,30/m2/mês

ZONA 5
SINTRA - CASCAIS
€4,70-5,20/m2/mês

ZONA 3
LOURES
€4,10-4,40/m2/mês

ZONA 4
MONTIJO - ALCOCHETE
€3,90-4,10/m2/mês

ZONA 2
ALMADA - SETÚBAL
€3,30-3,50/m2/mês

ZONA 6
LISBOA

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

LOGÍSTICA URBANA 
(LAST MILE)
€5-6/M2/MÊS 
PORTO
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Apesar de alguma incerteza devido à conjuntura económica, o setor de Industrial 
e Logística continua com uma grande atividade. Mantêm-se as solicitações de 
diferentes tipos de espaços deste segmento, tanto para logística de grande escala 
(big boxes) como para logística urbana (last mile). Os principais inquilinos são 
os operadores logísticos, que estão cada vez mais a ganhar novos concursos de 
clientes para Portugal e têm que responder às novas exigências do mercado.

De destacar a enorme vaga de novos projetos “built to suit” – chave na mão, de 
vários retalhistas como o Aldi, Mercadona e Lidl, que constroem para ocupação 
própria. As empresas globais do setor estão também a olhar para Portugal, como 
destino estratégico para o desenvolvimento das suas novas unidades de produção. 
A energia verde, as boas ligações aos portos, a segurança do país e a qualidade de 
vida são alguns dos principais motivos que atraem estas empresas.

Sérgio Nunes
Associate | Diretor de Industrial, Logística 
& Terrenos

PERSPETIVAS

Ainda longe dos números dos países nórdicos e do centro da Europa, o 
crescimento do comércio eletrónico em Portugal tem obrigado as empresas a 
procurar novos armazéns, robotizados e mais próximos das grande cidades para 
responder à exigência dos consumidores da entrega dos seus produtos no mais 
curto espaço de tempo. O número de compradores online em Portugal continua 
a aumentar, e de acordo com o Europe E-commerce Report 2022, 67% dos 
utilizadores de internet fizeram compras de produtos ou serviços online.

Dada a falta de espaços logísticos de qualidade, os projetos especulativos 
estão a ser absorvidos à medida que a respetiva construção se inicia. A entrada 
em Portugal de novos promotores de escala mundial veio revitalizar um setor 
pouco habituado a poder oferecer ativos logísticos de qualidade elevada. Esta 
concorrência vem assim trazer um maior profissionalismo ao setor, bem como 
uma maior dinâmica na ocupação e na gestão.

Para além de critérios de localização e eficiência dos armazéns, começa também 
a ter-se em conta os critérios de sustentabilidade. Os potenciais ocupantes 
exigem edifícios dotados de coberturas mais eficientes, equipadas com painéis 
fotovoltaicos; e ainda zonas para carregamento de veículos elétricos, tratamento 
das águas pluviais e luzes led.

As rendas do mercado logístico, 
mesmo com a conjuntura atual, 
continuam a mostrar alguma 
resiliência, perspetivando-se uma 
revisão em alta, com um ligeiro 
aumento em quase todos eixos de 
Lisboa e Porto.
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(7) Valores acumulados entre janeiro e junho.

HOTELARIA

PROVEITOS GLOBAIS

€2.242 MILHÕES 
(+252% vs 2021; 
+9% vs 2019) 

TURISTAS

11,4 MILHÕES 
(+183% vs 2021; 
-5% vs 2019) 

DORMIDAS

30,6 MILHÕES 
(+208% vs 2021; 
-5% vs 2019) 

TAXA DE OCUPAÇÃO

56,6% 
(+35 P.P. vs 2021; 
-6 P.P. vs 2019) 

REVPAR

€54,9 
(+143% vs 2021; 
+6% vs 2019) 

Os primeiros sete meses do ano evidenciaram a 
enorme recuperação da atividade turística em Portugal 
face ao ano anterior, com um aumento generalizado 
de todos os indicadores. Neste contexto, o número de 
hóspedes a nível nacional atingiu os 11,4 milhões, com 
um crescimento homólogo de 183% e as dormidas 
totalizaram 30,6 milhões, refletindo uma evolução 
de 208%. Os indicadores começam a aproximar-se 
dos números atingidos no período pré-pandemia, 
embora comparando o período de janeiro a julho de 
2022 com o mesmo de 2019 verifica-se ainda um 
decréscimo de 5% tanto no número de hóspedes 
como nas dormidas. 

Fonte: INE; Turismo de Portugal

INDICADORES TURÍSTICOS DA HOTELARIA7
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Relativamente ao perfil da procura, verificou-se um crescimento por parte de 
estrangeiros, responsáveis por quase 60% das dormidas, atingindo um número mais 
de cinco vezes superior ao registado no período homólogo. Todas as geografias 
registaram aumentos muito significativos nas dormidas comparando com 2021 
mas, ficaram na sua maioria abaixo dos números de 2019. Destaque para a Área 
Metropolitana de Lisboa como a região com o maior crescimento nas dormidas 
relativamente ao período homólogo, ficando ainda assim 8% abaixo do número de 
dormidas de 2019. A zona Norte foi a única a registar uma variação positiva (+6%) 
quando comparando o período de janeiro a julho de 2022 com o ano de 2019.

Em resultado do crescimento da procura, os indicadores de operação hoteleira 
refletiram subidas significativas nos proveitos totais a nível nacional, mais que 
triplicando face ao ano anterior e ficando cerca de 9% acima do mesmo período de 
2019. A região de Lisboa foi aquela que teve maior crescimento face ao ano anterior, 
ficando em linha com o valor registado em 2019. Ao nível dos preços praticados, o 
RevPAR (Revenue per Available Room) teve um crescimento na ordem dos 6% para 
os €54,9 comparando com 2019; e a taxa de ocupação a nível nacional situou-se nos 
56,6%, refletindo um aumento de 35 pontos percentuais (p.p.) face ao ano anterior, 
mas ficando ainda 6 p.p. abaixo de 2019.

O segmento de Alojamento Local foi responsável por 5,2 milhões de dormidas e 2,2 
milhões de hóspedes, um decréscimo face a 2019 de 7% e 12%, respetivamente. Os 
proveitos totais neste segmento registaram um crescimento de 8% face a 2019 para os 
€222 milhões, com o RevPAR a subir 17% para os €33,2.

Desde o início do ano, inauguraram em Portugal perto de 35 unidades hoteleiras, 
trazendo ao mercado 2.080 quartos, cerca de 42% dos quais com classificação 4 
estrelas. Os concelhos de Lisboa e Porto concentram a maior parcela desta nova oferta, 
com 15 novas unidades hoteleiras num total de 1.020 unidades de alojamento. Entre as 
novas aberturas em Portugal destacam-se o W Algarve (5 estrelas), o Pestana Douro 
Riverside (5 estrelas), o Hyatt Regency Lisboa (5 estrelas) e o The Editory Riverside 
Santa Apolónia Hotel (4 estrelas).

DORMIDAS E REVPAR POR REGIÃO9

Em relação à oferta futura, encontram-se em fase de projeto e/ou 
construção cerca de 115 novos projetos hoteleiros que totalizam 10.000 
quartos, com abertura prevista para os próximos 3 anos. A oferta futura 
continua a concentrar-se maioritariamente em hotéis de 4 e 5 estrelas e nas 
áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

NOVOS QUARTOS

+2.080
INAUGURADOS EM 2022

+35 HOTÉIS

Fonte: INE

(9) Valores acumulados entre janeiro e julho.(8) Em estabelecimentos hoteleiros e outros alojamentos.
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HOTEL OPERADOR CIDADE CATEGORIA Nº QUARTOS
W Algarve W Hotels Worldwide Albufeira 5 estrelas 220

Pestana Douro Riverside Hotel 
& Conference Center Grupo Pestana Gondomar 5 estrelas 170

Hyatt Regency Lisbon Hyatt Lisboa 5 estrelas 140

The Editory Riverside Santa 
Apolónia Hotel

The Editory Collection 
Hotels Lisboa 4 estrelas 130

Four Points by Sheraton 
Matosinhos Grupo Marriott Matosinhos 4 estrelas 110

B&B Hotel Famalicão B&B Hotels Vila Nova de 
Famalicão 3 estrelas 100

Sé Catedral Hotel Porto - 
Tapestry Collection by Hilton Hilton Hotels & Resorts Porto 4 estrelas 80

OCA Vitória Village OCA Hotels Porto 4 estrelas 70

The Editory Boulevard Aliados 
Porto Hotel

The Editory Collection 
Hotels Porto 4 estrelas 70

OCA Flores Hotel Boutique OCA Hotels Porto 4 estrelas 70

PRINCIPAIS ABERTURAS

OFERTA FUTURA10 POR REGIÃO

(10) Até 2024.

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

(11) Em estabelecimentos de alojamento turístico.
(12) Em estabelecimentos hoteleiros.
(13) Em estabelecimentos hoteleiros.

Registaram-se 8 novas aberturas de estabelecimentos hoteleiros, num 
total de 570 quartos, distribuídos maioritariamente entre unidades de 
4 e 5 estrelas. Até final de 2024 estão previstos mais 20 hotéis com 
2.020 camas, com maior preponderância da oferta de 5 e 4 estrelas, 
que respetivamente representam 43% e 31% 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.

À semelhança do ano anterior, a cidade de Lisboa continuou a receber a maior 
parte dos turistas que entraram em território nacional por via aérea nos primeiros 
sete meses deste ano. Entre janeiro e julho desembarcaram cerca de 15 milhões 
de passageiros no Aeroporto Humberto Delgado, ficando cerca de 15% abaixo dos 
números do mesmo período de 2019. Relativamente ao turismo de cruzeiros na 
cidade de Lisboa, registaram-se 206 mil passeiros no período entre janeiro e julho 
deste ano, sendo que esta atividade tinha retomada apenas na segunda metade 
2021, com o primeiro navio de passageiros a ser recebido em julho.

Durante o período em análise, a capital registou 7,1 milhões de dormidas em 
alojamentos turísticos (incluindo estabelecimentos hoteleiros e alojamento local), 
mais do que cinco vezes superior ao período homólogo, com uma recuperação mais 
evidente a partir de março, tendo-se registado nos meses posteriores superações 
face a 2019 nos vários indicadores. Ainda assim, no acumulado entre janeiro e julho 
de 2022 o número de dormidas ficou 11% abaixo do número registado no mesmo 
período de 2019. Consequentemente, verificaram-se crescimentos significativos nos 
indicadores de operação de Lisboa, com uma subida da taxa de ocupação para os 
79,8% e um aumento do RevPar para os €111,4.

LISBOA

INDICADORES TURÍSTICOS

TAXA DE OCUPAÇÃO12

79,8% 
(+51 P.P. vs 2019) 

DORMIDAS11

7,1 MILHÕES (+453% 
vs 2021; -11% vs 2019) 

REVPAR13

€111,4 (+381% vs 2021; 
+17% vs 2019)

Fonte: INE

Área Metropolitana de Lisboa
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Madeira

31%

31%

9%

8%

10%

8%
3%

Área Metropolitana de Lisboa

Norte

Alentejo

Algarve

Centro

Açores

Madeira
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INDICADORES TURÍSTICOS

TAXA DE 
OCUPAÇÃO15

76,3%
(+46 P.P. vs 2021; 
-4 P.P. vs 2019)

REVPAR16

€88,6
(+278% vs 2021; 
+3% vs 2019)

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

Fonte: INE

PORTO

DORMIDAS14

2,5 MILHÕES 
(+415% vs 2021; 
-1% vs 2019)

Decorridos 9 meses de operação é seguro afirmar que 2022 marcou a recuperação 
da atividade turística, com um vigor superior aos melhores cenários perspetivados. 
Comprova assim que os fundamentais do turismo não foram afetados pela pandemia 
e que o decréscimo da atividade resultava de condições circunstanciais. 

O panorama 2023 da atividade turística perspetiva-se algo mais moderado, não só 
pela base comparativa dos resultados sólidos obtidos em 2022 mas sobretudo pela 
incerteza dos efeitos que a inflação e aumentos do custo do dinheiro terão no poder 
de compra dos turistas e sua disponibilidade para continuar a consumir turismo ao 
ritmo e valores observados.

Em toda a linha os agentes do setor turístico (prestadores de serviços e investidores) 
estarão atentos a mudanças comportamentais e eventualmente estruturais no setor, 
estando igualmente mais bem preparados para reagir e acautelar eventuais cenários 
recessivos. 

Porém, o evidente aumento do custo do dinheiro propiciará vias alternativas de 
financiamento, antecipando-se assim um contexto favorável para o surgimento 
de Sale & Lease-Backs | Management Backs ou até mesmo fusão de plataformas 
operativas.

PERSPETIVAS

O aeroporto Francisco Sá Carneiro registou o segundo maior volume de tráfego 
entre janeiro e julho de 2022, num total de 6,8 milhões de passageiros, ficando 
ainda assim 8% abaixo do mesmo período de 2019. Relativamente ao turismo de 
cruzeiros, à semelhança da capital, a cidade do Porto tinha também retomado esta 
atividade no segundo semestre de 2021, registando-se cerca de 43 mil passeiros 
no período entre janeiro e julho deste ano.

De acordo com o INE, o Porto registou um número de dormidas em alojamentos 
turísticos (incluindo estabelecimentos hoteleiros e alojamento local) cerca de 
cinco vezes superior ao período homólogo, para perto de 2,5 milhões, ficando 
praticamente em linha com os valores de 2019. O RevPAR na cidade Invicta 
apresentou uma média de €88,6 por noite, e uma taxa de ocupação que se 
situa nos 76,3%.

Nos primeiros sete meses de 2022, a cidade do Porto contou com 7 novas aberturas 
de unidades hoteleiras, sendo seis delas de 4 estrelas, que totalizaram 410 novos 
quartos. Entre estas, destaque para o Sé Catedral Hotel Porto com 80 quartos e para 
o The Editory Boulevard Aliados Porto Hotel com 70 quartos. Nos próximos 3 anos 
está prevista a abertura de mais 8 unidades com 830 quartos, dos quais cerca de 
60% serão em hotéis de 4 estrelas. Entre as aberturas previstas, destaque para o The 
Renaissance Park Hotel (4 estrelas) do grupo Marriot International com 170 quartos 
e para o Oporto Story Hotel (5 estrelas) com 120 quartos. 

Gonçalo Garcia
Associate | Diretor de Hotelaria
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RESIDENCIAL

De acordo com os dados do SIR / Confidencial 
Imobiliário, na primeira metade de 2022 o mercado de 
compra e venda de apartamentos nas cidades de Lisboa 
e Porto registou um crescimento significativo face ao 
ano anterior, continuando a tendência de recuperação 
já verificada em 2021. Entre janeiro e junho, observou-
se um crescimento homólogo tanto no número de 
apartamentos vendidos, como no valor médio unitário 
de venda com exceção dos projetos de construção 
nova em Lisboa onde se registou uma ligeira quebra 
neste último valor.

No que se refere ao mercado de crédito, segundo o 
Banco de Portugal, foram concedidos entre janeiro e 
julho novos créditos à habitação no montante de €9,7 
mil milhões, representando um crescimento de 13% 
face a 2021. 

Apesar das alterações de regras aos chamados 
Vistos Gold desde o início de 2022, o volume 
de investimento registado nos vistos atribuídos 
pela aquisição de imóveis entre janeiro e julho 
em Portugal foi superior em 12% face ao período 
homólogo, atingindo os €323 milhões.

45



VENDA DE APARTAMENTOS17

TAXA MÉDIA 
DE DESCONTO 

E REVISÃO

PREÇO MÉDIO

Nº FOGOS 
VENDIDOS

NOVO

TOTAL

€5.990/m² (-2%)

€4.280/m² (+9%)

NOVO

TOTAL

1.190 (+38%)

5.700 (+11%)

NOVO

TOTAL

-2%

-7%

NOVO

TOTAL

-4%

-6%

NOVO

TOTAL

12 MESES

6 MESES

NOVO

TOTAL

€4.140/m² (+17%)

€3.170/m² (+24%)

NOVO

TOTAL

1.370 (+55%)

3.180 (+6%)

NOVO

TOTAL

12 MESES

8 MESES
TEMPO MÉDIO 
DE ABSORÇÃO

LISBOA PORTO

Fonte: SIR Ci

LICENCIAMENTO DE PROJETOS RESIDENCIAIS18 

Fonte: Pipeline Imobiliário Ci

(18) Valores em percentagem correspondem à variação entre janeiro e junho de 2022 face ao período homólogo de 2021.

Relativamente à oferta futura, a morosidade camarária na apreciação de 
processos de licenciamento em Lisboa tem vindo a ser apontada por diversos 
promotores como o maior impedimento à continua aposta neste setor, por 
oposto ao Porto, onde há maior celeridade. Por outro lado, o desenvolvimento 
de novos projetos nas periferias também não tem acontecido de forma muito 
dinâmica, essencialmente pelo impacto dos custos de construção, uma vez 
que estes mercados são tendencialmente mais direcionados para o segmento 
médio, com valores de saída das unidades residenciais mais baixos e margens 
mais pequenas. Com o contexto económico atual de inflação alta e subida das 
taxas de juros, construir para o segmento médio apresenta, necessariamente, 
maior risco. 

(17) Novos e usados.

(-45%)

(+46%)

(-46%)

(-58%)
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Segundo o SIR / Confidencial Imobiliário, Lisboa registou valores de venda médios 
acumulados anuais até junho de 2022 de €5.990/m2 nos apartamentos novos (-2%) 
e €4.280/m2 nos apartamentos novos e usados (+9%). Entre estes últimos, os valores 
mais elevados continuam a ocorrer na Zona Tradicional e no Centro Histórico com 
€5.530/m² e €5.380/m2 respetivamente, com a Zona Tradicional a registar o maior 
aumento (+25%) quando comparando com o período homólogo. A zona do Parque 
das Nações registou o segundo maior aumento (+23%), registando um valor de venda 
médio de €5.190m². 

A taxa média de desconto e revisão19 teve uma ligeira redução nos apartamentos totais 
(novos e usados), atingindo 7,6%. Nos apartamentos novos o valor situa-se nos 2,3%. O 
tempo médio de absorção diminuiu ligeiramente em ambas as categorias, sendo de 6 
meses nos apartamentos totais e 12 meses nos apartamentos novos.

No que se refere à oferta futura, a capital registou decréscimos significativos no 
licenciamento de projetos residenciais, na ordem dos 45% nos projetos licenciados 
e 46% nos projetos submetidos para licenciamento, refletindo não só a morosidade 
camarária na apreciação dos projetos, como um ajustamento da atividade de 
promoção face ao contexto atual de incerteza. 

LISBOA

(19) Diferença entre o preço final de venda e o valor inicial de oferta do imóvel.
(20) Novos e usados

ZOO

A9

IC16

A36

IP7

N6

N6

N6

IP7

E1

E1

A8

A12

E1

A36

A36

A36

AMADORA

MONSANTO

AJUDA

ALGÉS

PONTE
25 ABRIL

PONTE
VASCO
DA GAMA

SINTRA
CACÉM
QUELUZ

A5

A5

A37

N6-2

N117

N117

N250

ALFRAGIDE

MIRAFLORES

RESTELO

RIO TEJO

N117

RIBEIRINHA
€3 980/m2

TRADICIONAL
€5 530/m2

NOVAS ZONAS
€3 830/m2

AVENIDAS NOVAS
€4 770/m2

PERIFÉRICAS
€3 020/m2

OUTRAS ZONAS
€3 650/m2

PARQUE DAS NAÇÕES
€5 190 /m2

CENTRO HISTÓRICO
€5 380/m2

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 APARTAMENTOS20

VALORES DE APARTAMENTOS

Fonte: SIR Ci
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No Porto os valores transacionais de apartamentos registaram um aumento mais 
acentuado que em Lisboa, nomeadamente de 17% entre os fogos novos, para os 
€4.140/m², e de 24% em termos totais, para os €3.180/m². Os valores mais elevados 
do mercado de apartamentos novos e usados registaram-se nas zonas da Foz, com 
€3.650/m², e na zona Ribeirinha, com €3.520/m².

O maior aumento (+44%) ocorreu no Centro Histórico, alcançando um valor de venda 
de €3.960/m2 seguido das Antas onde se observou um aumento de 16%, para os 
€2.640/m².

As taxas médias de desconto e revisão registaram correções em baixa, situando-se 
nos 3,6% nos apartamentos novos e nos 6% nos apartamentos totais. O tempo médio 
de absorção manteve-se estável nos apartamentos novos (12 meses), e diminuiu 1 mês 
na categoria dos apartamentos totais, situando-se nos 8 meses.

Em termos de oferta futura, o Porto verificou um aumento de 46% nos projetos 
licenciados e uma quebra de 58% nos projetos submetidos para licenciamento.

PORTO VALORES DE APARTAMENTOS

RIO TINTO
MATOSINHOS

CAMPANHÃ

VITÓRIA

SRA. DA HORA

VILA NOVA DE GAIA

FOZ DO DOURO

PORTO
FOZ
€3 650/m2

RIBEIRINHA
€3 520/m2

CENTRO HISTÓRICO
€3 960/m2

ANTAS
€2 640/m2

PERIFÉRICAS
€2 430/m2

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

VALORES DE VENDA DE APARTAMENTOS20

Fonte: SIR Ci; Cushman & Wakefield
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Fonte: SIR Ci

(20) Novos e usados
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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 setor).

Esta tendência tem-se verificado 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 termos de absorção, 
destaca-se o aumento do número de apartamentos novos arrendados tanto em 
Lisboa como no Porto, tendo-se também registado uma subida dos valores médios 
transacionados.

ARRENDAMENTO DE APARTAMENTOS 

TAXA MÉDIA 
DE DESCONTO 

E REVISÃO

RENDA MÉDIA 
MENSAL CONTRATADA

Nº FOGOS 
ARRENDADOS

NOVO

TOTAL

€20,5/m² (+33%)

€14,7/m² (+19%)

NOVO

TOTAL

120 (+19%)

1.740 (+2%)

NOVO

TOTAL

-3%

-4%

NOVO

TOTAL

-3%

-3%

NOVO

TOTAL

2 MESES

3 MESES

NOVO

TOTAL

€14,4/m² (+16%)

€12,1/m² (+21%)

NOVO

TOTAL

50 (+23%)

290 (-5%)

NOVO

TOTAL

6 MESES

3 MESES
TEMPO MÉDIO 
DE ABSORÇÃO

Fonte: SIR Ci

LISBOA PORTO

Os valores de arrendamento na cidade de Lisboa no primeiro semestre do ano 
registaram aumentos consideráveis em todas as zonas. Segundo o SIR / Confidencial 
Imobiliário, a renda média contratada atingiu os €20,5/m²/mês em imóveis novos 
(+33%) e €14,7/m²/mês em imóveis totais (+19%). O aumento destes últimos foi 
fortemente influenciado pela contração no Centro Histórico cuja renda média 
contratada registou um crescimento homólogo de 32% atingindo os €20,5/m²/mês.

No Porto verificou-se também no segmento de arrendamento uma evolução positiva 
face ao ano anterior. A renda média em imóveis novos subiu para os €14,4/m²/mês 
e nos imóveis totais para os €12,1/m²/mês. À semelhança do mercado de compra e 
venda, os valores mais elevados praticaram-se na zona da Foz.

As taxas de desconto e revisão ficaram em termos gerais abaixo do mercado de 
venda tanto em Lisboa como no Porto, situando-se nos -4% e -3% respetivamente. 
O tempo de absorção manteve-se estável na capital (3 meses), diminuindo no Porto 
em 1 mês entre os apartamentos totais.
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RIO TINTO
MATOSINHOS

CAMPANHÃ

VITÓRIA

SRA. DA HORA

VILA NOVA DE GAIA

FOZ DO DOURO

PORTO
FOZ
€14,4/m2/mês

RIBEIRINHA
€11,1/m2/mês

CENTRO HISTÓRICO
€13,0/m2/mês

ANTAS
€13,0/m2/mês

PERIFÉRICAS
€10,2/m2/mês

ZOO

A9

IC16

A36

IP7

N6

N6

N6

IP7

E1

E1

A8

A12

E1

A36

A36

A36

AMADORA

MONSANTO

AJUDA

ALGÉS

PONTE
25 ABRIL

PONTE
VASCO
DA GAMA

SINTRA
CACÉM
QUELUZ

A5

A5

A37

N6-2

N117

N117

N250

ALFRAGIDE

MIRAFLORES

RESTELO

RIO TEJO

N117

RIBEIRINHA
€14,1/m2/mês

TRADICIONAL
€16,5/m2/mês

NOVAS ZONAS
€12,9/m2/mês

AVENIDAS NOVAS
€14,7/m2/mês

PERIFÉRICAS
€12,5/m2/mês

OUTRAS ZONAS
€14,0/m2/mês

PARQUE DAS NAÇÕES
€13,6/m2/mês

CENTRO HISTÓRICO
€18,4/m2/mês

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 APARTAMENTOS21  LISBOA 

VALORES DE ARRENDAMENTO DE APARTAMENTOS21 PORTO 

Foz:
Aldoar, Foz do Douro 
e Nevogilde

Antas:
Campanhã e Bonfim

Ribeirinha: 
Lordelo do Ouro
e Massarelos

Periféricas:
Paranhos
e Ramalde

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

Fonte: SIR Ci; Cushman & Wakefield

Nos próximos meses, o segmento residencial de compra e venda deverá ser 
marcado por duas tendências distintas, nomeadamente pela continua entrada no 
mercado de produto mais direcionado às classes média-alta e alta e pela cada vez 
maior dificuldade de desenvolvimento de produto para o segmento médio e médio 
baixo devido ao aumento da inflação e à dificuldade das famílias com rendimentos 
mais baixos se financiarem. Assim, prevê-se o aumento do desequilíbrio do 
mercado, agravando-se a falta generalizada de oferta de habitação. 
 
Adicionalmente, o mercado direcionado às classes média-alta e alta deverá ser 
ainda mais impulsionado pela maior procura por parte de compradores oriundos 
de países de fora da Europa como os Estados Unidos da América – uma tendência 
que se tem vindo a verificar desde o início do ano. 

O arrendamento habitacional continuará em crescimento, motivado por um 
contínuo aumento da procura e pela crescente dificuldade em adquirir por 
parte da classe média. A falta de oferta e a inexistência de produto específico 
desenvolvido de raiz para este segmento vão inevitavelmente impactar os valores 
das rendas que deverão continuar a subir. 

(21) Novos e usados

PERSPETIVAS

Ana Gomes
Partner | Diretora de 
Development & Living
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PROMOÇÃO & 
REABILITAÇÃO URBANA

(22) Aquisições de edifícios para reabilitação ou terrenos para promoção.
(23) Baseada em fontes internas ou públicas.
(24) 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 urbana22 registou 
um decréscimo da atividade na primeira metade do 
ano quando comparando com o período homólogo. 
A Cushman & Wakefield identificou23 um volume total 
transacionado de €310 milhões entre janeiro e agosto, 
distribuídos por cerca de 35 negócios. Entre estes, 
destacam-se a aquisição por parte da AXA IM – Real 
Assets do projeto da Torre 3 do Colombo, por um valor 
entre os €40 e os €45 milhões; e a venda, pela CGD 
à Lundin Mining Corporation, dos antigos terrenos 
Obriverca (Marvila) com cerca de 106.400 m2, por €38 
milhões. 

Os dados do SIR / Confidencial Imobiliário24 revelam 
que se verificou um aumento no número de prédios 
vendidos nas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) 
nas cidades de Lisboa e Porto quando comparando 
com o período homólogo. Os valores de transação 
foram também superiores ao período homólogo 
na cidade de Lisboa, mas registaram uma descida 
no Porto. No que se refere à oferta futura, na 
generalidade verificou-se um aumento no volume 
de projetos licenciados e uma quebra nos projetos 
submetidos para licenciamento.
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PRINCIPAIS TRANSAÇÕES DE 
PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA

VENDA DE PRÉDIOS NAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA25 

TIPO ATIVO CONCELHO ÁREA 
(m²)

VENDEDOR COMPRADOR VALOR 
(m€)

VALOR 
(€/m²)

Promoção
Torre do Colombo – 

Torre 3
Lisboa 35 000

Sonae Sierra / CBRE 
GI

AXA IM – Real Assets €40-45 M €1210

Promoção
Antigos Terrenos 

Obriverca 
Lisboa 106 420 CGD Lundin Mining Corporation €38 M €360

Promoção Terreno Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia 60 910 n.a. Grupo Empril €25-30 M €450

Promoção Quinta da Granja Lisboa 40 000 Private Owner n.a. €25 M €630

Promoção
Alta de Lisboa – Malha 

20.3
Lisboa 48 580 SGAL Nexity €22-27 M €510

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: SIR RU Ci

(25) Valores em percentagem correspondem à variação entre os últimos 12 meses até junho de 2022 face ao período 
homólogo até junho de 2021.

LICENCIAMENTO DE PROJETOS IMOBILIÁRIOS26 

(26) Valores em percentagem correspondem à variação entre janeiro e Junho de 2022 (projetos licenciados e projetos em licenciamento) 
face ao período homólogo de 2021.

Fonte: Pipeline Imobiliário Ci

(+7%)

(-2%)

(+11%)

(-8%)

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

Lisboa

Porto

Preço Unitário (€/m²)
Propriedades ≤500 m² Propriedades >500 m²

(+79%)

(+17%)

(-57%)

(-62%)
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Os valores médios de transação de propriedades nas ARU em Lisboa registaram 
uma subida quer nas propriedades até 500 m² (+7%) quer nas propriedades com 
mais de 500 m² (+11%), para os €3.910/m² e €3.360/m² respetivamente. 

Os preços mais elevados entre as propriedades de menor dimensão ocorreram 
na zona Ribeirinha (€4.680/m²) e entre os prédios de maior dimensão 
registaram-se nas Novas Zonas (€3.440/m²).

Relativamente à oferta futura, na primeira metade de 2022 registou-se um 
aumento perto dos 80% face ao ano anterior dos projetos licenciados, com 519 
mil m² licenciados até Junho. Por outro lado, o número de projetos submetidos 
para licenciamento verificou uma quebra face ao período homólogo, com 146 mil 
m² submetidos até Junho. 

Os custos de desenvolvimento continuaram a subir, com os valores médios 
praticados em Lisboa a variar entre os €1.400/m² e mais de €1.800/m² na 
construção nova e entre os €1.600/m² e acima de €1.950/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 registou uma quebra nos valores médios dos imóveis transacionados nas 
ARU, nomeadamente de -2% nos prédios de dimensão até aos 500 m², atingindo 
valores unitários de €2.070/m² e de -8% entre os ativos de dimensão superior a 500 
m², convergindo em valores absolutos para os €2.200/m². Os preços mais elevados 
nos ativos de menor dimensão ocorreram na Foz e na Ribeirinha, com €3.470/m² e 
€2.430/m² respetivamente.

No que se refere à nova oferta, um total de 204 mil m² foram licenciados até junho 
de 2022, representando um aumento de 17% face ao ano anterior. Os projetos 
submetidos a licenciamento na primeira metade do ano verificaram uma quebra 
homóloga de 62%, totalizando 91 mil m². O setor residencial continua a ter a maior 
preponderância na promoção e reabilitação, com 80% da área licenciada e 63% da 
área por licenciar. Os projetos turísticos representaram 8% tanto no total da área 
licenciada como no total dos projetos em licenciamento.

Também na Invicta os custos de desenvolvimento continuaram com tendência 
crescente, variando entre os €1.300/m² e mais de €1.700/m² na construção nova e 
entre os €1.350/m² e acima de €1.750/m² nos projetos de reabilitação.

Fonte: Cushman & Wakefield
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Perspetiva-se que a curto prazo o mercado de Promoção e Reabilitação Urbana 
continue a ser marcado por um aumento dos custos de construção, bem como pela 
maior demora no licenciamento de projetos no caso do concelho de Lisboa. 

De uma forma geral, os promotores estão mais focados no desenvolvimento de 
projetos de construção de raiz, principalmente direcionados para a classe média-
alta. Contudo, e apesar das dificuldades de licenciamento, sobretudo em Lisboa, 
os promotores mais ativos no mercado não descartam a promoção de projetos 
de reabilitação para o segmento alto em localizações privilegiadas pela crescente 
procura por parte de compradores internacionais, sobretudo americanos. 

Antecipamos ainda que a cada vez maior escassez de produto novo para a classe 
média e média-baixa poderá ter implicações na subida de preços no mercado de 
usados, sobretudo nas periferias de Lisboa e do Porto.

PERSPETIVAS

Ana Gomes
Partner | Diretora de 
Development & Living
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INVESTIMENTO
A recuperação da atividade de investimento em imobiliário 
comercial de rendimento27 registada durante o ano de 
2021 continuou durante o primeiro semestre de 2022, 
com um volume na ordem dos €615 milhões, cerca de 
6% acima do volume registado no período homólogo 
de 2021. Algumas das transações de maior volume 
que estavam previstas para o segundo trimestre do 
ano acabaram por ser concluídas apenas no terceiro 
trimestre, atingindo um volume total transacionado de 
€1.656 milhões entre janeiro e setembro e refletindo um 
aumento de 27% face ao mesmo período de 2021. Com 
39 operações registadas este ano, que comparam com 
41 transações registadas no período homólogo, o valor 
médio por transação aumentou para os €42 milhões.

À semelhança de anos anteriores, manteve-se o 
significativo peso das transações de grande dimensão, 
com os 4 maiores negócios a representar 45% do 
volume investido e o capital estrangeiro a dominar a 
atividade do mercado, sendo responsável por 74% do 
volume total investido em imobiliário comercial. Por 
seu lado, o capital nacional manteve ainda assim uma 
trajetória positiva atingindo no período em análise os 
€430 milhões.

(27) Investimento institucional em produto imobiliário acabado e de rendimento.

€1.656 
MILHÕES
(+27%)
VOLUME TOTAL

€

37%
ESCRITÓRIOS

74%
INVESTIMENTO 
ESTRANGEIRO
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INVESTIMENTO28 POR SEMESTRE

O mercado de escritórios concentrou o maior volume ao atrair 37% do volume 
total investido, com €607 milhões. As principais transações corresponderam à 
aquisição pela Sonae Sierra e Bankinter do edifício Atrium Saldanha ao Grupo 
Fibeira por €205 milhões e a aquisição pelo Grupo Castel à Explorer de um 
portfólio de 3 edifícios de escritórios localizados em Lisboa por um valor entre os 
€110 e 120 milhões e a aquisição pela Merlin Properties da antiga sede do Novo 
Banco na Avenida da Liberdade por €112 milhões.

Seguiu-se o mercado de Industrial e Logística, finalmente recuperando da 
apatia de anos anteriores e com um volume de investimento de €536 milhões, 
destacando-se as aquisições pela Blackstone do portfólio Connect ao Novo Banco 
por €208 milhões e de um portfólio de 15 imóveis logísticos à M7 Real Estate por 
€125 milhões. Por influência da aquisição do Pestana Blue Alvor Hotel pela Azora 
ao Grupo Pestana por um valor entre os €75 e os 85 milhões, e pela compra do 
Novo Banco do portfólio de hotéis Aqualuz Tróia (Mar & Rio) & The Editory By The 
Sea à Sonae Capital por €34 milhões, o setor hoteleiro agregou 15% do volume 
total investido. 

Por seu lado, os setores alternativos afirmam-se cada vez mais junto dos 
investidores institucionais, tendo sido responsáveis por 13% do total investido, 
essencialmente representados pela transação de um portfólio de residências de 
estudantes da Smart Studios, vendido à Round Hill Capital por €200 milhões.

Em sentido oposto, a menor atratividade dos centros comerciais contribuiu para 
que o setor de retalho tenha agregado apenas 3% do volume total transacionado.

Fonte: Cushman & Wakefield

(28) Investimento institucional em produto imobiliário acabado e de rendimento.
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SETOR ATIVO CONCELHO ÁREA (m²) VENDEDOR COMPRADOR VALOR (m€) VALOR (€/m²) YIELD (%)

Industrial Portfólio Connect Vários 325 000 Novo Banco Blackstone €208 €640 n.a.

Escritórios Atrium Saldanha Lisboa 31 220 Grupo Fibeira Sonae Sierra / Bankinter €205 €6.570 n.a.

Alternativos Project Move – Smart Studios Vários  2 190 camas Smart Studios Round Hill Capital €200 €91.41029 n.a.

Industrial Portfólio Logístico Blackstone Vários 182 000 M7 Real Estate Blackstone €125 €690 n.a.

Escritórios Portfólio Explorer Lisboa 21 000 Explorer Investments Castel Group €110-120 €5.480 4,0-4,45%

Escritórios Liberdade, 195 Lisboa 15 230 Novo Banco Merlin Properties €112 €7.370 n.a.

Industrial Azambuja Green Logistics Park Azambuja 115 000 Aquila Development Southern European Logistics 
Fund €100 €870 n.a.

Hotéis Pestana Blue Alvor Hotel Portimão 490 quartos Pestana Azora €75-85 €162.93029 n.a.

Escritórios Sede Tranquilidade Lisboa 7 470 Lace (Real Added Value) AFFIA €65-70 €9.030 n.a.

Escritórios Antiga Sede Banco Popular Lisboa 11 660 Santander Asset Management Incus Capital €50-55 €4.500 n.a.

No contexto atual, a evolução das taxas de rentabilidade reflete um maior 
enfoque pelos investidores em ativos seguros e em localizações prime. No 
primeiro semestre deste ano, face a 2021, as yields prime tinham estabilizado 
nos 3,75% em escritórios e contraído 50 p.b. em industrial & logística (para 
4,50%); no setor de retalho tinham estabilizado nos 4,25% no comércio de rua 
e nos 5,50% em centros comerciais.

Após este movimento de contração de yields prime em alguns setores no 
primeiro semestre de 2022, no terceiro trimestre começou a verificar-se uma 
mudança de trajetória. Desta forma, no terceiro trimestre, face ao trimestre 
anterior, as yields prime aumentaram 25 pontos base (p.b.) em escritórios e 
em industrial & logística para os 4,00% e 4,75%, respetivamente; em retalho 
manteve-se inalterado tanto no comércio de rua como em centros comerciais 
mas prevendo-se, à semelhança dos restantes setores, um movimento de 
expansão de 25 p.b. para o último trimestre do ano.

(29) Valor unitário por medida indicada na coluna “Área (m²)” – €/imóveis, €/camas ou €/quartos.

Fonte: Cushman & Wakefield
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Torna-se particularmente difícil fazer previsões neste momento, com tantas 
variáveis em constante mutação. No entanto, é já claro que o crescente pessimismo 
das previsões económicas, a manutenção em alta dos custos de construção e o 
significativo aumento das taxas de juro (em parte já consumado, mas longe de ter 
atingido o teto) vão ter um impacto na valorização negativa dos ativos imobiliários. 
A manutenção de um certo “yield premium” entre o imobiliário e os denominados 
ativos sem risco é inevitável e está a gerar uma descompressão das yields no 
imobiliário. É certo que estes ativos oferecem geralmente proteção contra a inflação 
e alguns setores ocupacionais poderão registar algum incremento das rendas, pelo 
que esse movimento não será proporcional – mas já está em marcha.

A sensação de que esse movimento ainda não terminou leva a que a maioria dos 
investidores esteja numa postura de “wait & see”, à espera de entender qual vai 
ser o nível de preços do “novo normal” antes de voltar a fazer aquisições de forma 
sistemática. Enquanto nos mercados mais maduros essa correção de preços costuma 
ser mais rápida, nos rígidos mercados do Sul da Europa esse ajustamento será mais 
lento e poderá gerar um maior período com escassez de transações, no qual as 
expectativas de preço de vendedores e compradores não se encontram.
Uma vez encontrado esse equilíbrio, antecipa-se uma manutenção do elevado 
interesse no mercado nacional, justificado pelas rentabilidades atrativas que o 
mesmo oferece comparativamente com outras geografias e pelos elevados níveis 
de liquidez entre os maiores investidores. Este interesse continuará a ter maior 
enfoque em ativos em localizações prime, com bons contratos e inquilinos sólidos. 
Gradualmente, a consolidação dos mercados ocupacionais (desde que não muito 
afetada por um eventual contexto recessivo) ajudará ao retorno das transações de 
ativos menos consolidados.

Adicionalmente, é cada vez maior o enfoque em critérios de ESG (Environmental, 
Social and Governance), anteriormente um feudo dos fundos de investimentos core 
mas agora muito mais generalizado. Enquanto no passado estes critérios eram 
entendidos como uma mais-valia dos ativos a transacionar, são hoje em dia requisitos 
muitas vezes obrigatórios, passíveis de excluir alguns imóveis das opções de aquisição 
de grandes investidores e tendo um efeito direto no nível do respetivo preço.

PERSPETIVAS

Num contexto de grande incerteza e de alguma rigidez no ajustamento ao 
novo nível de preços, prevemos para a atividade de investimento em imobiliário 
de rendimento um abrandamento no quarto trimestre de 2022 (fechando 
provavelmente em torno de €3.4milhões), atingindo um máximo histórico e 
refletindo um aumento de 58% face a 2021. Apesar destas estimativas incluirem 
€250 milhões em transações atualmente suspensas (mas com possibilidade 
de conclusão até ao final de ano), o volume remanescente reflete transações 
concretas de negócios já em diferentes fases de negociação (incluindo €90 
milhões já transacionados), aos quais acrescem operações off market (cujo peso 
tem vindo a aumentar).

Entre as previsões para o ano corrente, apesar de a previsível venda do portfólio 
de unidades hoteleiras gerido pela ECS influenciar o maior peso expectável 
do setor hoteleiro, com perto de 30%, o setor de escritórios deverá retomar 
a primazia, atingindo um terço do volume transacionado, com o retalho a 
recuperar, agregando cerca de 15% da procura, ainda que muito concentrada na 
compra de superfícies alimentares.

David Lopes
Partner | Investimento

Paulo Sarmento
Partner | Transactions
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A Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) é uma consultora líder 
global em serviços imobiliários que cria valor significativo 
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