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ENQUADRAMENTO ECONÓMICO
INDICADORES ECONÓMICOS

-8% 

-4% 

-6% 

-2% 

0% 

2% 

4% 

6% 

Consumo Privado Consumo Publico PIB Inflação 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2018* 2017* 

Fonte: INE; Banco de Portugal (Junho 16); Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (Junho 16)
* Projeção

A economia portuguesa 
demonstrou ao longo 
dos primeiros seis meses 
do ano uma manutenção 
da tendência positiva 
que se tinha iniciado 
em 2013, ainda que com 
menor intensidade que 
ao longo de 2015. 

Após uma evolução positiva do Produto 
Interno Bruto de 1,5% no ano passado, as 
previsões apontam para uma evolução de 
apenas 1,3% em 2016. 

A partir de 2017, e segundo o Banco de 
Portugal, a tendência de recuperação pode ser 
retomada com crescimentos de 1,6% e 1,5% 
previstos para 2017 e 2018 respetivamente. 
Outras entidades, como o Fundo Monetário 

Internacional ou a OCDE apontam para um cenário mais negativo, com 
um crescimento do PIB em 2017 de apenas 1,3%. 

O Consumo Privado continua a ser um importante motor de 
crescimento, com uma evolução positiva estimada para o final do ano  
de 2,1% - ainda assim inferior à registada em 2015, 2,6%. O Consumo 
Público intensificou a trajetória de subida iniciada em 2015, com um 
crescimento que se estima na ordem dos 1,1% para o fecho do ano.  
As exportações, ainda que até ao último ano tenham sido um importante 
contributo para o crescimento, registaram no primeiro semestre uma 
ligeira correção, de 1,4%, face a igual período de 2015. Uma evolução 
equivalente das importações manteve o saldo da balança comercial em 
terreno negativo e em linha com o valor do primeiro semestre de 2015. 

No mercado de trabalho mantêm-se os sinais de melhoria, esperando-se 
nova diminuição da taxa de desemprego no final do ano, para os 12,1%, 
prevendo-se que se mantenha esta tendência em 2017, atingindo os 
11,5%. A inflação, por seu lado, tem vindo a registar uma recuperação 
lenta, devendo encerrar o ano nos 0,7%, subindo para os 1,4% e 1,5% nos 
dois anos seguintes. 

Os principais fatores que poderão condicionar a evolução futura da 
economia portuguesa prendem-se com a situação política, a estabilidade 
do sistema financeiro, a perceção de risco por parte das agências de 
rating e a evolução da economia internacional, nomeadamente em 
países como o Brasil, China e Angola, importantes destinos das 
exportações nacionais. 
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ÍNDICE DE VOLUME DE NEGÓCIOS NO COMÉRCIO A RETALHO 

RETALHO
PROCURA

Produtos Alimentares, Bebidas e Tabaco
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Fonte: INE
Nota: Base 2010; Corrigido da sazonalidade deflacionado

À semelhança dos dois anos anteriores, a evolução favorável do 
mercado de retalho em Portugal continua a fazer-se sentir. O volume 
de negócios no setor manteve a tendência de recuperação iniciada há 
dois anos, com uma subida de 2,6% no primeiro semestre. O índice 
alimentar foi superior em termos absolutos ao não alimentar e, ao invés 
dos anos anteriores, registou também um maior crescimento. Esta 
evolução menos favorável do índice não alimentar alerta para uma 
possível quebra de confiança por parte das famílias. 

Os 3 índices principais situam-se em valores abaixo de 100 - refletindo 
um volume de negócios absoluto ainda inferior ao de 2010. O índice 
global de retalho estava em Junho nos 92,4 pontos, com o setor 
alimentar mais próximo de atingir a base, 98,2 pontos, e o não 
alimentar com maior resistência à recuperação, com 87,6. 

Invertendo a tendência 
do último ano, em 
2016 o índice alimentar 
cresce mais que o não 
alimentar.

+2,6% 92,4
no primeiro semestre pontos

Retalho globalVolume de negócios
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O segmento dos centros comerciais - representativo de uma parte muito 
significativa do mercado - confirma os dados positivos do setor no  
1º trimestre do ano mas reflete uma quebra no 2º trimestre, tanto em 
afluência aos centros como em volume de vendas. 

A atividade de ocupação ao longo do primeiro 
semestre retratou um mercado dinâmico. A 
procura foi muito impulsionada pelos centros  
comerciais, que se mantêm como o formato 
de retalho mais atrativo, tendo representado 
58% das operações* registadas. As lojas de 
rua, também com elevado nível de procura, 
representaram 38% dos negócios realizados. 
As transações em stand alones, retail parks e 
factory outlets foram residuais.    

A região da Grande Lisboa concentrou cerca 
de metade das aberturas, seguida pela Região 
Norte, cujo volume de procura foi muito 
influenciado pela abertura do centro comercial 
Nova Arcada em Braga. O Grande Porto foi a 
terceira zona mais procurada a nível nacional.

ÍNDICES DE TRÁFEGO E VENDAS DA APCC*
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Fonte: Associação Portuguesa de Centros Comerciais
*Taxa de variação anual

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

* Estudo realizado pela Cushman & Wakefield baseado em fontes públicas e 
trabalho de campo direcionado. Compreendendo 275 operações de Janeiro a Junho 
de 2016
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Verificou-se uma dispersão muito significativa 
dos operadores, com uma grande 
percentagem de aberturas de lojas por parte 
de conceitos independentes. Por outro lado, 
destaque para marcas como a Kiko Milano a 
dar os primeiros passos em lojas de rua e, em 
sentido inverso, a Padaria Portuguesa a 
expandir para centros comerciais.

O setor de restauração 
mantém, à semelhança 
do ano anterior, a 
liderança em número 
de aberturas, tendo 
representando 36% do 
total, seguido da moda 
com 24% do número de 
lojas transacionadas no 
semestre.

8% LAR

24% MODA

3% COMUNICAÇÕES

7% LAZER E CULTURA

14% OUTROS BENS E SERVIÇOS

5% PRODUTOS ALIMENTARES

3% SAÚDE

36% RESTAURAÇÃO

ABSORÇÃO POR 
SETOR DE ATIVIDADE

Fonte: Cushman & Wakefield

COMÉRCIO EM LISBOA
Fonte: Cushman & Wakefield
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Atualmente existem em Portugal 3,7 milhões de m2 de ABL de 
conjuntos comerciais, dos quais mais de 3 milhões, 82%, são 
centros comerciais. A oferta de retail parks é a segunda mais 
representativa, próxima dos 430.000 m2, e os factory outlets  
têm uma presença residual totalizando 225.000 m2.

A oferta de conjuntos comerciais em Portugal verificou desde 
2012 um crescimento praticamente nulo. Esta estagnação da 
atividade de promoção foi fruto da crise económica mas também 
da maturidade do setor. 

A inauguração do Alegro Setúbal, por parte  
da Immochan no final de 2014 marcou o início  
de uma tímida retoma. Em 2015 a Immochan manteve  
a sua estratégia de crescimento e inaugurou  
o centro comercial Jumbo de  
Sintra com 21.000 m2 de ABL e em 2016  
a Caixa Geral de Depósitos abriu ao público  
o Nova Arcada em Braga com 68.500 m2.  
Na segunda metade do ano espera-se  
a inauguração de 3 pequenos retail parks  
que irão adicionar cerca de 50.000 m2 de  
ABL à oferta de conjuntos comerciais  
em Portugal.    

3 milhões de m2 de ABL 
são centros comerciais

Em 2016 abriu ao 
público o Nova 

Arcada em Braga 
com 68.500 m2

3,7 Milhões
m2 ABL 

de conjuntos comerciais 
em Portugal

OFERTA
Conjuntos Comerciais

Fonte: Cushman & Wakefield
* Estimativa

Fonte: Cushman & Wakefield
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COMÉRCIO DE RUA 
LISBOA
O comércio de rua no centro de Lisboa 
agrega hoje quase 1.000 lojas que 
ultrapassam os 160.000 m2 de área.

O comércio de rua em Portugal - até à década 
passada com reduzido interesse – passou por 
uma importante mudança nos últimos anos, 
fruto de um conjunto de fatores que 
contribuíram para o seu renascimento.  
A alteração da Lei do Arrendamento, que trouxe 
para o mercado uma importante parte dos 
espaços comerciais dos centros das cidades  
ao permitir a atualização de rendas nos 
contratos antigos, deu o primeiro contributo 
para esta mudança que hoje é evidente nas ruas 
de Lisboa e do Porto. O crescimento do turismo,  
a maturidade dos centros comerciais  
e a recuperação económica também deram  
o seu contributo e hoje o comércio de rua das 
cidades de Lisboa e Porto goza de uma forte 
atratividade junto das principais marcas que 
operam em Portugal.    

As zonas tradicionais de comércio na cidade  
de Lisboa são a Avenida da Liberdade, local  
de eleição para as marcas premium e de luxo;  
o Chiado, localização trendy da cidade, e a 
Baixa, Rossio e Restauradores, onde se 
concentram os operadores de mass market. 
Estas quatro zonas registaram nos últimos anos 
um importante crescimento, e contam hoje com 
quase 1.000 espaços comerciais que 
ultrapassam os 160.000 m2 de área de venda. 

LISBOA
Fonte: Cushman & Wakefield
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Os bairros de Campo de Ourique ou Alvalade/
Roma recuperaram o dinamismo do passado e 
têm hoje uma oferta que combina operadores 
de conveniência tradicionais com novos 
conceitos de retalho.     

O Cais do Sodré é um bom exemplo dos 
novos clusters de retalho que surgiram 
recentemente na cidade. Vocacionado para a 
restauração e lazer, esta zona é hoje um 
destino obrigatório para turistas e residentes. 

O Príncipe Real onde a evolução foi mais 
gradual, ganhou já o estatuto de destino de 
compras para uma população jovem e de 
poder de compra elevado. As Avenidas Novas, 
em resposta ao forte crescimento residencial 
que se tem vindo a verificar, assistem ao 
ressurgimento do comércio de bairro, 
privilegiando a conveniência.

No total, a oferta comercial nestas zonas 
selecionadas da cidade acresce às 
localizações prime mais de 700 espaços 
comerciais com uma área que se aproxima 
dos 80.000 m2. 
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COMÉRCIO DE RUA LISBOA 
- ZONAS PRIME

COMÉRCIO DE RUA LISBOA 
- OUTRAS ZONAS

A recuperação do 
comércio de rua não 
se limitou apenas às 
zonas prime da cidade 
de Lisboa. Zonas de 
comércio tradicional 
começaram a ganhar 
novo dinamismo, e 
outras localizações 
surgiram criando novos 
destinos de comércio.

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

700 espaços
comerciais

Zonas revitalizadas da 
cidade ganham força, 
com mais de 700 espaços 
e cerca de 80.000 m2
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As localizações prime de comércio de rua  
no Porto encontram-se no centro da cidade.  
Na zona histórica, a Baixa e a Cedofeita 
concentram os principais operadores 
nacionais e internacionais de mass market, 
enquanto a zona dos Clérigos se apresenta 
com um conceito up market e trendy. No 
centro de negócios da cidade, a Avenida da 
Boavista conta também com uma importante 
oferta de comércio: na zona do Avis, mais 
vocacionada para operadores premium e de 
luxo; e na zona da Rotunda da Boavista, onde 
se localizam maioritariamente operadores de 
mass market.  

espaços
comerciais

COMÉRCIO DE RUA 
PORTO
A Rua de Santa Catarina recupera o sucesso 
do passado e a Zona dos Clérigos consolida-se 
como o destino trendy da cidade 

PORTO
Fonte: Cushman & Wakefield
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A oferta de comércio de rua nas principais 
zonas do Porto concentra atualmente mais de 
185.000 m2 de área de venda, ultrapassando 
as 1.000 unidades comerciais. A Baixa conta 
com o maior número de unidades, sendo  
a Rua de Santa Catarina o seu principal eixo 
comercial. As zonas da Cedofeita e Clérigos 
complementam a oferta no centro histórico,  
a primeira mais vocacionada para um conceito 
mass market, maioritariamente representada 
nesta rua por operadores nacionais. A zona 
dos Clérigos, um fenómeno mais recente, 
caracteriza-se por uma forte aposta em 
conceitos trendy muito vocacionados para  
um público jovem e internacional, atraindo  
os muitos turistas que hoje visitam a cidade.  
É também nesta zona que se localiza um dos 
principais destinos de lazer noturno do Porto.

A Avenida da Boavista, na zona do Avis,  
foi durante vários anos eleita pelos operadores 
de segmento alto que apostavam na cidade 
do Porto. No entanto a crise económica teve 
um forte impacto neste cluster comercial  
da cidade e o seu dinamismo tem vindo  
a perder-se. 
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COMÉRCIO DE RUA PORTO 
- ZONAS PRIME

Os valores de arrendamento no setor de 
retalho retratam a situação de retoma que se 
vive no mercado. De forma generalizada, em 
termos sectoriais e geográficos, as rendas de 
referência subiram nos principais espaços 
comerciais em Portugal, com maior ênfase  
no comércio de rua onde a escassez de oferta 
é cada vez mais notada. 

As rendas em centros comerciais de primeira 
linha situam-se atualmente nos 85€/m2/mês 
para as lojas prime. Em média este formato 
conta a nível nacional com rendas que podem 
variar entre os 22,5 e os 27,5 €/m2/mês.  
As rendas em retail parks variam entre os  
9,5 €/m2/mês para localizações prime e os  
5 a 7 €/m2/mês para a generalidade dos 
projetos. 

No comércio de rua a amplitude de valores  
é maior, com as rendas prime em Lisboa  
e Porto a situarem-se respetivamente nos  
100 e 55 €/m2/mês; enquanto os valores 
médios variam entre os 25 e 35 €/m2/mês 
para Lisboa e 15 e 25 €/m2/mês para o Porto.  

VALORES DE MERCADO

RENDAS 2016

CENTROS COMERCIAIS 
PRIME 85 €/m2/mês MÉDIA 22,5-27,5 €/m2/mês

COMÉRCIO DE RUA - LISBOA (CHIADO)
PRIME 100 €/m2/mês MÉDIA 25-35 €/m2/mês

COMÉRCIO DE RUA - PORTO (RUA DE STA. CATARINA) 
PRIME 50 €/m2/mês MÉDIA 15-25 €/m2/mês

RETAIL PARKS 
PRIME 9,5 €/m2/mês MÉDIA 5-7 €/m2/mês

Fonte: Cushman & Wakefield

No comércio de rua a amplitude de 
valores é maior, com as rendas prime 
em Lisboa e Porto a situarem-se nos 
100 e 55 €/m2/mês, respetivamente.

Uma publicação Cushman & Wakefield

10



Falar de tendências de retalho num contexto tão positivo quanto 
incerto é algo extraordinariamente desafiante. 

Desafiante é também a mudança estrutural que se vive no setor do 
retalho, quer por via de alteração comportamental dos hábitos de 
compra, quer por via da diversificação da oferta e locais de consumo.  

O forte crescimento do turismo, associado a uma pujante reabilitação 
urbana, fizeram renascer zonas até há bem pouco tempo apagadas da 

memória de todos nós. O centro 
das cidades, sobretudo Lisboa e 
Porto, goza hoje de uma dinâmica 
ímpar que muito dificilmente 
voltará atrás. As ruas são espaços 
de experiências e lazer vividas por 
quem nelas passeia.   

A par do fluxo de regeneração e 
incentivo ao renascimento das 
cidades, assistimos perplexos a 

uma ação legislativa que vem estender o prazo sobre as rendas antigas 
por mais 5 anos para as lojas históricas e microempresas. “Uma 
proteção contra o aumento expressivo das rendas” e “uma proteção 
em caso de obras de requalificação profunda ou de demolição” – 
dizem.

Perplexos porque parecem inquestionáveis os benefícios da aplicação 
do NRAU que apenas pecou por ser tardia. Perplexos porque se 

sacrificam os senhorios que se vêem 
obrigados a desempenhar um papel social. 
Perplexos porque isto vai contra o livre 
funcionamento do mercado.

Nada contra as lojas históricas ou micro 
entidades. Haveria certamente medidas 
alternativas que permitissem recapitalizar 
esses negócios de modo a poderem suportar 
uma renda de mercado.

Lisboa está definitivamente no plano de 
expansão dos retalhistas internacionais. A 
procura por espaços que cumpram os 
requisitos das marcas é hoje mais ativa do que 
nunca. Esta dinâmica não pode ser travada 
numa altura em que os operadores procuram 
marcar a sua posição no mercado local. As 
cidades que melhor se preparem para os 
receber, serão aquelas que mais vão beneficiar 
deste movimento.  

TENDÊNCIAS

Lisboa está 
definitivamente no 
plano de expansão 
dos retalhistas 
internacionais. 

RETALHO EM LISBOA
Fonte: Cushman & Wakefield

Sandra Campos 
Diretora de Retalho
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ESCRITÓRIOS
PROCURA
O primeiro semestre de 2016 confirma a 
recuperação do mercado de escritórios de 
Lisboa. O volume de contratação registou um 
crescimento de 57% face ao primeiro semestre 
de 2015 e mais do que duplicou face à média 
dos últimos 5 anos. 

De Janeiro a Junho de 2016 foram 
transacionados na Grande Lisboa  
79.500 m2 de espaços de escritórios, valor  
que apenas tinha sido ultrapassado em 2007.  
2008, ano que detém até hoje o recorde de 
contratação no mercado.

A procura verificada reflete uma dinâmica 
saudável, com um aumento significativo da 
área média por operação, que se situou nos 
830 m2, duplicando o valor do primeiro 
semestre de 2015 e atingindo um máximo 
histórico para o indicador.

Ao longo do primeiro semestre foram 
fechadas um total de 96 operações de 
ocupação, com um enfoque mais acentuado 
nos negócios de maior dimensão - acima dos 
2.000 m2 - que representaram 44% da área 
contratada e 8% do número de transações. 

O peso muito menos significativo das 
operações abaixo dos 500 m2 - 16% face aos 
43% no primeiro semestre de 2015 - revela  
maior dinamismo por parte das médias e 
grandes empresas no mercado em detrimento 
das pequenas. 
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57%
CRESCIMENTO

79.500
m2 TRANSACIONADOS

830
m2 ÁREA MÉDIA

96
OPERAÇÕES

Fonte: Cushman & Wakefield / LPI

Fonte: Cushman & Wakefield / LPI
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O centro da cidade esteve de forma 
clara na preferência dos ocupantes, 
com uma concentração da procura na 
Zona 3 e no Central Business District 
(Zonas 1 e 2). 
O Corredor Oeste - tradicionalmente a zona com maior número de 
metros contratados - foi a 4º mais procurada, atraindo apenas 14% do 
volume de área colocada no semestre. Destaque para o baixo nivel de 
volume transacionado no Parque das Nações, Zona 5, efeito da 
escassez de espaço disponível. 

5% ZONA 4

3% ZONA 5

14% ZONA 6

29% ZONA 3

20% ZONA 1 

20% ZONA 2

ABSORÇÃO  
POR ZONA

9% ZONA 7

Fonte: Cushman & Wakefield / LPI

ESCRITÓRIOS NO PARQUE DAS NAÇÕES
Fonte: Cushman & Wakefield
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As Torres de Lisboa, na Zona 3, foram o projeto mais procurado graças 
às duas maiores operações do semestre: a Manpower optou por 
expandir na Torre G ocupando mais 9 pisos em cerca de 8.000 m2 e o 
Global Media Group escolheu a Torre E para concentrar operações. 
Ainda na Zona 3 as Torres do Colombo ocuparam também posições no 
Top 10 dos Edifícios mais procurados. O CBD foi igualmente palco de 
operações de grande dimensão, com destaque para a ocupação da 
Havas na Avenida da Liberdade e do BNP Paribas na Alexandre 
Herculano. 

18

M
ilh

ar
es

 d
e 

m
2

TOP 10 EDIFÍCIOS

TORRES  
DE LISBOA

ÁLVARO  
PAIS 2

LIBERDADE 
252

ENTREPOSTO EDIFÍCIO  
D. LUÍS I

ALEXANDRE 
HERCULANO 

50

AMOREIRAS TAGUSPARK TORRES 
COLOMBO

LAGOAS  
PARK

16

14

14

10

8

6

4

2

Ocupante Edifício Zona Área (m2)

Manpower Torres de Lisboa 3  7.900   

Global Media Group Torres de Lisboa 3  5.100   

Havas Liberdade, 252 1 4.600   

CML Entreposto 7  4.500   

BNP Paribas Alexandre Herculano, 50 1  3.400   

TOP 5 NEGÓCIOS

PARQUE DAS NAÇÕES
Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield 
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OFERTA
O baixo dinamismo da atividade de promoção 
nos últimos anos condicionou a evolução do 
stock total de escritórios na Grande Lisboa, 
que teve um crescimento praticamente nulo 
desde o início do milénio. 

Após vários trimestres sem novos edifícios a 
entrarem no mercado, nos últimos 12 meses 
foram concluídos 3 projetos: no final do ano 
passado a sede da EDP em Santos e o 
Castilho, 24 na Zona 1 e, já em 2016 foi 
concluído o Edifício 9 do Lagoas Park, da 
Teixeira Duarte com cerca de 5.000 m2 de 
área.  

A recuperação do mercado, bem como a melhoria das condições de 
financiamento e o risco latente de escassez de produto no curto prazo, 
tem vindo a fomentar uma nova postura dos promotores face à aposta 
em novos projetos. 

Após um mínimo atingido em 2014, com pouco mais de 30.000 m2 de 
escritórios em pipeline, o volume de nova oferta retomou e atualmente 
encontram-se projetados para os próximos 3 anos 63.000 m2 de novos 
espaços de escritórios. Este volume refere-se a edifícios com um grau 
de certeza elevado - se a análise for alargada a projetos com 
probabilidade de arrancarem nos próximos dois anos o valor de nova 
oferta potencial duplica, ultrapassando os 100.000 m2.  

Entre os novos projetos previstos até 2018, apenas metade se encontra 
em construção. A Torre da Cidade - com entrega prevista para 2017 - é 
o de maior dimensão, com 18.000 m2 previstos para o coração do CBD 
lisboeta. O outro edifício em construção é propriedade do Santander, e 
destina-se à ampliação da sua sede na Praça de Espanha, trazendo à 
Zona 3 mais 6.000 m2 de escritórios que têm já ocupação garantida 
pelo proprietário. Importa salientar que uma parte significativa dos 
espaços que se encontram em pipeline conta com ocupação garantida, 
pelo que a entrada de novos escritórios no mercado se irá manter em 
volumes muito reduzidos.  
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OFERTA FUTURA - EVOLUÇÃO HISTÓRICA

PRINCIPAIS  
EMPREENDIMENTOS  
EM CONSTRUÇÃO

TOTAL
24.000 M2

4,65
MILHÕES m2

8,7%
DESOCUPAÇÃO

63.000
m2 EM PIPELINE

TORRE DA CIDADE

SEDE SANTANDER

18.000 m²
ZONA 1
Promotor: ECS
Conclusão prevista para 2017

6.000 m² 
ZONA 3
Promotor:
Santander Totta
Conclusão prevista  
para 2016

Fonte: Cushman & Wakefield / LPI
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O aumento dos níveis da procura, bem como um peso mais significativo das operações que se podem traduzir em níveis 
líquidos de procura, conduziram a uma descida muito considerável da taxa de desocupação, que após 6 anos em valores 
de dois dígitos, descendeu para os 8,7%. A análise deste indicador por zona reflete um desempenho muito positivo em 
todas as zonas, com exceção da Zona 3, que manteve a taxa de desocupação nos 10,5%. 

O Parque das Nações (zona 5) manteve-se como a zona do mercado com menor nível de desocupação, tanto em taxa 
como em volume absoluto de espaços, contando respetivamente com 2,2% ou 7.500 m2 disponíveis. O Corredor Oeste, 
em linha com o sucedido nos últimos anos, foi novamente a zona com maior volume de espaços disponíveis, mais de 
150.000 m2, que se traduzem numa taxa de desocupação na ordem dos 16,5%

VALORES DE MERCADO
Os indicadores recentes da evolução do setor 
de escritórios da Grande Lisboa apontam para 
uma retoma clara e consolidada que se prevê 
manter-se num futuro próximo. Esta 
perspetiva permitiu uma evolução positiva  
dos valores de arrendamento praticados, 
generalizada à quase totalidade do mercado. 
Assim, a redução gradual do nível de 
incentivos que se tinha iniciado em 2015  
foi complementada nos primeiros seis meses 
do ano com um ligeiro aumento dos valores 
de arrendamento na Grande Lisboa. 

O valor prime, correspondente à Zona 1, 
manteve-se estável nos €18,5/m2/mês, mas 
todas as restantes zonas registaram aumentos 
nos valores de referência prime e médios.  
A estabilidade de rendas na Zona 1 é explicada 
por uma procura menos dinâmica do que 
noutras localizações da cidade, resultado de 
uma menor atividade de ocupação por parte 
dos sectores que tradicionalmente procuram 
esta zona: seguradoras, consultoras e bancos.     

ZONA 1

6,0 %
36.000 m2

DISPONÍVEIS

7 imóveis
com disponibilidade 
superior a 2.000 m2

13 imóveis
com disponibilidade 
superior a 3.000 m2

0 imóveis
com disponibilidade 
superior a 2.000 m2

32 imóveis
com disponibilidade 
superior a 2.000 m2

102.000 m2

DISPONÍVEIS
7.500 m2

DISPONÍVEIS
152.000 m2

DISPONÍVEIS

9,2 % 2,2 % 16,5 %

ZONA 2
ZONA 5

ZONA 6

RENDAS
ZONA 1º SEM. 2016 ∆% 15/16

Média Prime Média Prime

Zona 1  
(Prime Central Business District) 16,0 18,5 0,0% 0,0%

Zona 2  
(Central Business District) 14,5 16,5 3,6% 3,1%

Zona 3  
(Novas Zonas de Escritórios) 12,5 15,0 4,2% 3,4%

Zona 4  
(Zonas Secundárias de Escritórios) 13,0 16,0 0,0% 0,0%

Zona 5  
(Parque das Nações) 15,0 16,0 15,4% 3,2%

Zona 6  
(Corredor Oeste) 9,5 12,5 18,8% 13,6%

Fonte: Cushman & Wakefield 
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O mercado de escritórios de Lisboa apresenta 
um desempenho bastante positivo e espera-se 
que o volume total de área colocada este ano 
seja ligeiramente superior ao de 2015, que já 
tinha atingido os valores médios históricos, 
deixando para trás cerca de quatro anos de 
desempenho medíocre.

Os principais efeitos da crise no mercado de 
escritórios, para além das fortes descidas na 
procura, foram uma quebra acentuada das 
rendas e uma paragem quase total da promoção 
de novos projetos. No caso dos valores de 
arrendamento, a tendência de descida começou 
a ver uma inversão mais 
recentemente, mas no que se 
refere à promoção de novos 
espaços, o mercado não 
apresenta sinais claros de 
retoma, em parte devido ao 
facto dos valores de rendas 
praticados ainda não 
compensarem o custo dos 
terrenos e construção.

Dada a escassez latente de 
disponibilidade de imóveis 
recentes de qualidade, 
surgiram algumas operações 
de pré-arrendamento e 
diversos projetos de reabilitação de imóveis no 
centro da cidade, para dar resposta às 
necessidades dos maiores ocupantes.

A reabilitação no centro da cidade tem no 
entanto uma forte concorrência dos sectores 
residencial e hoteleiro que têm apresentado 
quase sempre valores mais aliciantes que os 
praticados pelo sector de escritórios.

Os sectores mais dinâmicos têm procurado 
localizações mais centrais, evitando um pouco a 
zona prime pelo facto de ser a mais cara,  
o que justifica o bom desempenho das zonas 2, 
3 e 5, que não só beneficiam de valores mais 
competitivos, mas também de uma boa rede de 
transportes públicos e de comércio  
e serviços nas proximidades.

Este maior enfoque da procura no centro  
da cidade conduziu a uma ligeira quebra  
do volume de contratação da Zona 6, que 
historicamente tinha o desempenho mais 
relevante dada a qualidade de alguns edifícios, a 
sua dimensão e o valor de rendas mais 
competitivo. Por outro lado, na cidade de Lisboa, 
a Zona 5 deixou de ter oferta disponível 

relevante, e outras zonas assistiram à ocupação integral dos edifícios de 
melhor qualidade. Em paralelo, e de forma a responder à falta de espaço, 
verificou-se também uma assinalável dinâmica na modernização de alguns 
imóveis mais antigos mas bem localizados, o que veio suprir as 
necessidades de alguns ocupantes de média e grande dimensão.

Olhando para o futuro e tendo em consideração os factos do passado 
recente, as principais tendências serão:

• A melhoria do desempenho da Zona 6 dada a escassez nas outras zonas; 

• Alguma flexibilidade nas condições da Zona 1 por forma a atrair  
os ocupantes que procuram menos centralidade e prestígio 
exclusivamente por uma questão de preço; 

• Pressão generalizada sobre os preços,  
com aumento das rendas líquidas em todas  
as zonas; 

• Entrada no mercado de novos projetos, 
predominantemente de reabilitação de imóveis já 
existentes;  

• Conversão de edifícios de escritórios obsoletos 
mas bem localizados para outros usos, o que terá 
algum impacto no stock;

Para além do desempenho da economia 
portuguesa, que é um facto determinante  
para o sector no futuro, poderá sentir-se  
a influência de alguns fatores externos:

• O desempenho da economia dos nossos 
principais parceiros europeus e norte-americanos, uma vez que alguns 
dos maiores ocupantes de escritórios em Portugal são multinacionais 
cujo crescimento depende mais desses mercados que dos fatores 
domésticos.

• O impacto do Brexit, que ainda é muito difícil avaliar e que poderá  
ter vertentes positivas e negativas.

• A atratividade de Portugal para instalação de serviços partilhados  
de algumas dessas multinacionais, que tem vindo a aumentar 
significativamente, tornando o País cada vez mais competitivo  
quer pela qualidade quer pelo baixo custo dos recursos imobiliários  
e humanos.

• A alteração do tratamento contabilístico dos arrendamentos num futuro 
próximo, o que poderá levar um mercado predominantemente destinado 
ao arrendamento a ter alguma procura para aquisição.

Todos os sinais apontam para um crescimento suave mas seguro  
no futuro imediato, em que muitos dos vetores que tradicionalmente eram 
decisivos estão a mudar, condicionando e tornando mais complexo o 
sector de escritórios.

TENDÊNCIAS

O mercado de 
escritórios de Lisboa 
apresenta um 
desempenho bastante 
positivo e espera-se 
que o volume total 
de área colocada este 
ano seja ligeiramente 
superior ao de 2015.

Carlos Oliveira 
Diretor de Escritórios
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INDUSTRIAL
ENQUADRAMENTO DO SETOR

INDICADOR DE CONFIANÇA DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA*

BALANÇA COMERCIAL - 1º SEMESTRE
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Exportações Importações Saldo da Balança Comercial

Fonte: INE
* Valores Corrigidos da Sazonalidade - Média Móvel de 3 Observações Mensais

Fonte: INE

O nível de confiança 
no setor transformador 
nacional manteve ao 
longo do primeiro 
semestre do ano 
a tendência de 
recuperação que se  
tem vindo a registar 
desde 2012. 

Não obstante, o índice situa-se ainda em território negativo, refletindo 
níveis de confiança inferiores a 2008, o valor em Junho aproximava-se 
da base, situando-se nos -1,5 pontos. A melhoria dos níveis de 
confiança no setor industrial não é reforçada pela evolução da balança 
comercial, ao longo dos primeiros seis meses do ano o volume de 
exportações decresceu em 1,4% face a igual período de 2015, 
rompendo a tendência positiva que se verificava desde 2009. As 
importações seguiram igual tendência, com uma quebra de 1,4%, 
mantendo-se o saldo da balança comercial quase inalterado e em 
terreno negativo.

Uma publicação Cushman & Wakefield
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IMOBILIÁRIO INDUSTRIAL

MERCADO INDUSTRIAL GRANDE LISBOA
- OFERTA LOGÍSTICA

MERCADO INDUSTRIAL GRANDE LISBOA - EVOLUÇÃO PROCURA (M2 ABL)
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Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: LPI Industrial

À semelhança de anos anteriores, a dinâmica 
do mercado imobiliário industrial na região  
da Grande Lisboa não confirma a melhoria 
verificada pelos indicadores do setor.  
O volume de procura registada ao longo dos 
últimos três anos retrata um mercado pouco 
ativo, com reduzida contratação de espaços. 
No entanto, no segundo trimestre de 2016  
os dados de procura revelam um crescimento 
significativo face a 2015, ainda que fruto  
de um só negócio.   

Entre Janeiro e Junho de 2016 foram 
identificadas na Grande Lisboa 14 novas 
contratações de espaços industriais  
e logísticos que totalizaram uma ocupação  
de 54.000 m2. Este volume revela um 
crescimento muito significativo face ao valor 
transacionado em igual período de 2015, que 
se limitou a menos de metade, 20.000 m2.  
A forte atividade registada no primeiro 
semestre foi, no entanto, muito influenciada 
por um único negocio, a ocupação de  
28.000 m2 em Loures (Zona 3) por parte  
de uma empresa do setor alimentar.

12% ZONA 3

11% ZONA 4

12% ZONA 2

49% ZONA 1

10% ZONA 5
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MERCADO INDUSTRIAL GRANDE LISBOA
- DESOCUPAÇÃO LOGÍSTICA

RENDAS NOS PRINCIPAIS  
EIXOS INDUSTRIAIS - 2016

11,3%

22,3%

13,7%

20,8%

8,2%
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A oferta total de espaços industriais  
e logísticos na Grande Lisboa totaliza cerca de 
12 milhões de m2. De entre este volume,  
8 milhões de m2 correspondem a imóveis  
para armazenagem, dos quais os ativos 
logísticos representam 35%, 2,8 milhões  
de m2. As Zonas 1 e 2, Alverca-Azambuja e 
Almada-Setúbal, concentram a oferta logística 
de qualidade, cerca de 70% do total existente.   

A taxa de desocupação no setor logístico  
da Grande Lisboa encontrava-se em Junho  
de 2016 nos 14,3%, ligeiramente inferior à 
registada na totalidade do mercado, na ordem 
dos 15%. A Zona 1, a localização prime por 
excelência, registava uma disponibilidade 
inferior de 11%, mas é a Zona 5, Sintra-Cascais, 
que tem a menor taxa de desocupação, 8%.

ZONA EIXO ZONAS
INTERVALO 
DE RENDAS  
(€/M2/MÊS)

OFERTA PROCURA

1 Alverca - Azambuja

Póvoa de Santa Iria, 
Alverca, Vila Franca 
de Xira, Azambuja e 
Carregado

3,25 - 3,75 Moderada Moderada

2 Almada - Setúbal
Almada, Seixal, 
Quinta do Anjo, 
Palmela e Setúbal

2,00 - 2,75 Elevada Reduzida

3 Loures
Loures, Odivelas, 
São Julião do Tojal e 
MARL

3,25 - 3,75 Reduzida Reduzida

4 Montijo - Alcochete Montijo e Alcochete 3,00 - 3,50 Moderada Reduzida

5 Sintra - Cascais Sintra, Cascais, 
Oeiras e Amadora 3,50 - 3,75 Reduzida Reduzida

Grande Porto 3,50 - 3,75 Reduzida Moderada

Fonte: Cushman & Wakefield; Predibisa

ATIVOS LOGÍSTICOS 
DA GRANDE LISBOA 

2,8  

MILHÕES DE m2

TAXA DE 
DESOCUPAÇÃO DE  

14,3%

Uma publicação Cushman & Wakefield
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imediata, renda competitiva, espaço de qualidade e localização 
excecional. Este conjunto de fatores em oposição ao risco de esperar 
pela conclusão de um projeto novo de construção à medida, ou de 
manter a atividade em localizações dispersas, incentivou a 
concretização da operação.  
A maioria das novas ocupações 
procuram tirar partido das 
condições excecionalmente 
competitivas para inquilinos mas 
deixam vagos outros espaços. 
São efetivamente raros os novos 
ocupantes a entrar no mercado.

A verdade é que dificilmente 
haverá lugar a novos projetos 
enquanto a preocupação dos 
ocupantes com os custos 
suplantar a valorização da 
qualidade das instalações. Num mercado pequeno como o português, 
o crescimento do outsourcing logístico  
e o e-commerce não serão suficientes para fazer aumentar 
significativamente a procura. Só o maior estímulo da economia e uma 
evolução muito positiva das exportações e do consumo poderão levar 
à necessidade de ocupação de mais espaço, potencialmente 
transformando o rumo do mercado imobiliário industrial e logístico.

Estamos perante um mercado imobiliário 
industrial e logístico ambivalente - melhorou 
no último ano, com algumas (poucas) 
operações de destaque, mas continua  
a ser o segmento do imobiliário com menor 
dinamismo e com perspetivas de crescimento 
mais reservadas no curto e médio prazo. 

Apesar da inexistência de nova construção 
nos últimos 6 anos, por todo o país, e em 
especial na Grande Lisboa, a oferta continua  
a exceder a procura, principalmente em zonas 
como o Montijo, Alcochete ou Palmela. 
Noutros eixos, como Alverca/Azambuja  
e Sintra/Cascais, a oferta de espaço de 
qualidade começa a escassear. Mesmo assim, 
a fraca procura e as baixas rendas praticadas 
nestas zonas continuam a inviabilizar o 
arranque de novos projetos. Noutras zonas  
do país, como o Grande Porto, o fecho e 
relocalização de algumas empresas continuam 
a fazer aumentar a oferta de espaço usado.

As principais novas ocupações dos últimos 
meses resultaram fundamentalmente das 
baixas rendas praticadas. Exemplo desta 
condição de mercado é a ocupação do maior 
armazém logístico disponível na Grande 
Lisboa com cerca de 28.000m2. que 
aconteceu devido à conjugação de várias 
oportunidades: possibilidade de ocupação 

TENDÊNCIAS

As principais 
novas ocupações 
dos últimos 
meses resultaram 
fundamentalmente 
das baixas rendas 
praticadas.

INDUSTRIAL
Fonte: Cushman & Wakefield

Ana Gomes 
Diretora de Industrial e Terrenos
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RESIDENCIAL*

PROCURA

OFERTA

O mercado residencial demonstrou ao longo 
da primeira metade de 2016 uma continuação 
da tendência de recuperação que se tem 
vindo a sentir desde 2013, com os níveis de 
procura a manterem uma evolução muito 
positiva.

A amostra trabalhada pelo Sistema de 
Informação Residencial (SIR), produzido pela 
Imométrica, reporta um total de 2.300 fogos 
vendidos na cidade de Lisboa em 2015; no 
Porto este valor foi de 395. Estes dados 
retratam um crescimento na procura de 16% 
para Lisboa e de 32% para o Porto. 

Os primeiros três meses de 2016 revelam 
também uma tendência de crescimento face a 
igual período de 2015. A amostra do SIR revela 
em Lisboa um crescimento de 55% no número 
de fogos vendidos, num total de 788 unidades, 
e de 20% no Porto, com 104 fogos vendidos.

Em linha com o aumento da procura, os dados reportados pelo SIR 
refletem uma correção em baixa do stock em oferta em ambas as 
cidades. No primeiro trimestre do ano existiam na cidade de Lisboa um 
total de 6.655 fogos para venda, no Porto este valor era de 2.594; 
retratando uma quebra em relação ao período homólogo de 10% e 32% 
respetivamente. 
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* em colaboração com

Fonte: SIR
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VALORES DE MERCADO
O valor médio de venda para a cidade de 
Lisboa situou-se em Março de 2016 nos 
€2.194/m2 de acordo com o SIR, retratando 
um crescimento de 16%. No Porto, a menor 
dimensão da amostra poderá ter afetado  
o apuramento dos valores médios, que 
retratam uma descida de 18% situando-se  
nos €1.129/m2. 

No que se refere às Áreas Metropolitanas das 
cidades de Lisboa e Porto, os valores médios 
de mercado são inferiores. Esta diferença é 
explicada pelo facto do produto prime se 
situar tradicionalmente nos centros de ambas 
as cidades; ainda que no caso de Lisboa exista 
a exceção de Cascais, um nicho de mercado 
de gama alta cujos preços se alinham com as 
zonas mais valorizadas da cidade de Lisboa

Os valores médios de avaliação bancária em 
Junho de 2016 refletiram uma manutenção do 
crescimento verificado em anos anteriores, 
situando-se em Junho de 2016 para a Área 
Metropolitana de Lisboa nos €1.291/m2 e para 
a Área Metropolitana do Porto nos €1.010/m2.

VALORES DE MERCADO

VALORES UNITÁRIOS DE AVALIAÇÃO 
BANCÁRIA DE HABITAÇÃO
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ZONAS PRIME
A Cushman & Wakefield, em conjunto com a Porta da Frente, promoveu 
um estudo sobre o mercado residencial prime na Região de Lisboa. 
Abrangendo os concelhos de Lisboa e Cascais, a amostra analisada 
inclui informação de 550 operações de venda de fogos residenciais de 
luxo ou premium nestas cidades no período compreendido entre 
Janeiro de 2014 e Junho de 2016. 

O mercado residencial prime nas cidades de 
Lisboa e Cascais, demonstra, em linha com a 
totalidade do sector, uma evolução positiva a 
partir de 2014. Em 2015 a procura representou 
um crescimento de 10% face a 2014.    

Em Lisboa o número de fogos vendidos no ano 
passado revelou uma evolução positiva de 70% 
face a 2014. O ano de 2016 revela até Junho 
uma manutenção do crescimento da procura 
em Lisboa, com uma variação homóloga de 
37%. Em Cascais, os negócios fechados no 
primeiro semestre revelam uma manutenção 
dos volumes de 2015. 

As tipologias mais procuradas diferem de 
acordo com a cidade, com um enfoque nas 
tipologias mais baixas em Lisboa, com as 
unidades T2 e inferior a representarem 65% das 
vendas. Em Cascais as tipologias maiores são 
dominantes, com as unidades T3 e superior a 
representarem 83% do total. 

O forte peso que o investimento estrangeiro 
tem vindo a ter nos últimos anos no mercado 
residencial prime na região de Lisboa é 
confirmado pela análise efetuada, com 61% das 
vendas a ter origem em capitais não nacionais. 
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7% FRANÇA
24% BRASIL

6% ÁFRICA DO SUL
6% CHINA
2% ANGOLA
2% REINO UNIDO

38% PORTUGAL

15% OUTROS
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TENDÊNCIAS
O mercado residencial em Portugal atravessa atualmente um bom 
momento. A captação de novo investimento estrangeiro, foi e continua a 
ser essencial para que esta dinâmica invulgar se mantenha. A criação de 
programas como o Golden Visa e o Estatuto de Residente Não Habitual 
(um nome que engana, porque na realidade os seus beneficiários têm que 
residir pelo menos meio ano em Portugal), foi a alavanca para este ciclo 
extremamente positivo que hoje vivemos.

Do lado da oferta foram também criados incentivos fiscais à reabilitação 
do património e a resposta dos promotores foi muito positiva. Se há 
apenas um ano tínhamos escassez de produto no mercado, hoje assistimos 
ao equilibrar da relação entre a procura e oferta através do lançamento de 
vários projetos imobiliários de habitação, fundamentalmente de 
reabilitação nas zonas históricas e centro da cidade. Para além disso, 
verificamos que os produtos que são postos no mercado se adaptaram 
muito bem à grande transformação que houve do lado da procura, 
principalmente ao nível das plantas dos apartamentos. Hoje, temos clientes 
muito exigentes ao nível da distribuição do layout, procuram a amplitude 
dos espaços e não a sua compartimentação, a luz e a ausência de 
corredores e halls que caracterizaram no passado os apartamentos 
colocados no mercado. Arquitetos e promotores seguiram esta corrente 
que se irá com certeza manter e aperfeiçoar.

A nossa experiência é que todos os promotores que tiveram a 
preocupação de adequar as áreas e as plantas à procura atual, tiveram um 
maior grau de sucesso na rapidez de colocação dos seus produtos.

Acreditamos que esta fase positiva do ciclo se mantenha. Temos hoje um 
mercado mais sólido, por um lado baseado na aquisição através de capitais 
próprios e por outro no nivelamento da oferta à procura. Pensamos que 
estes dois fatores afastam a possibilidade de virmos a assistir a uma subida 
abrupta dos preços ou a uma derrocada, se houver uma inversão do ciclo. 
Por outro lado, temos ainda um preço por m2 muito abaixo das principais 
cidades europeias com quem concorremos.

Outro facto positivo foi o de os portugueses terem voltado  
ao mercado imobiliário de uma forma consistente no ano de 2015, 
tendência essa que se reforçou no primeiro semestre de 2016. As razões 
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Fonte: Porta da Frente

Ainda assim o mercado português é também 
muito representativo para o sector, para o qual 
contribuiu com 39% das vendas. Os brasileiros 
são o segundo grupo mais representativo, 
seguido pelos franceses e sul-africanos. 

Os valores de mercado praticados demonstram 
uma valorização dos produtos muito 
semelhante nas duas localizações. Em Cascais, 
o valor médio unitário situou-se, no período em 
análise, próximo dos 4.100 €/m2. O valor 
máximo atingiu os 14.500 €/m2. Em Lisboa o 
valor médio é próximo do de Cascais, na ordem 
dos 4.500 €/m2; o valor máximo praticado foi 
de 14.150 €/m2.

são várias: procura de um mercado seguro para 
as suas poupanças, procura de rentabilidade que 
os produtos financeiros não dão (tanto no 
rendimento como numa possível mais-valia 
aproveitando a dinâmica que se vive) e upgrade 
na habitação própria.

Mas é evidente que este ciclo corre riscos de ser 
quebrado pelo atual poder público se houver a 
tentação de alterar os pressupostos que levaram 
os investidores estrangeiros e nacionais a 
apostarem em Portugal.

A recente alteração das regras do IMI e a 
reintrodução do imposto sucessório 
(aparentemente travada a tempo) são fatores 
que podem destabilizar o mercado e conduzir a 
uma inversão desta dinâmica altamente positiva 
para o mercado imobiliário, e que tem também 
um efeito muito positivo para a economia do 
país, não se esgotando no imobiliário.

Assim, pensamos que é vital para o mercado 
residencial que se mantenha o enquadramento 
legal e fiscal existente. 

Para além disso, a recente reativação do crédito 
à habitação por parte dos bancos, pode ser a 
resposta para que esta dinâmica chegue 
também às famílias que procuram fazer um 
upgrade da sua habitação própria e que nesta 
altura estão afastadas do mercado.

Rafael Ascenso 
Diretor-geral da Porta da Frente
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HOTÉIS
PROCURA
O setor de turismo nacional tem vindo a 
manter nos últimos anos um comportamento 
muito favorável e o primeiro semestre de 2016 
não foi exceção, com os principais indicadores 
turísticos a nível nacional a registarem novas 
subidas face ao período homólogo dos anos 
anteriores. A evolução ao longo deste ano  
foi especialmente positiva, superando-se  
para a maioria dos indicadores as taxas  
de crescimento que se vinham a registar  
até à data. 

Em relação à evolução da procura,  
o número de hóspedes situou-se nos  
8,5 milhões durante a primeira metade  
do ano, registando um crescimento de  
10,8% face ao mesmo período de 2015.  
O número de dormidas teve evolução 
equivalente, com os estabelecimentos 
turísticos nacionais a registarem um total  
de 23 milhões, retratando uma manutenção  
da estada média nas 2,7 noites.

No que diz respeito aos proveitos  
de hotelaria, estes ascenderam aos  
€1.160 milhões, traduzindo um impressionante 
aumento de 16,5% face ao ano anterior.  
Os proveitos médios por dormida subiram 
4,8%, fixando-se nos €50,5.

INDICADORES TURÍSTICOS NACIONAIS 
- 1º SEMESTRE

Fonte: INE

PRINCIPAIS ABERTURAS PREVISTAS 2016

INDICADORES 2012 2013 2014 2015 2016 VAR. % 
2015/16

VAR. % 
2014/15

Hóspedes 
(milhões) 6,2 6,4 7,1 7,7 8,5 10,8% 8,3%

Dormidas 
(milhões) 16,8 17,5 19,3 20,7 23,0 11,2% 7,4%

Proveitos 
hotelaria 
(milhões de €)

1 056,4 797,9 888,0 999,0 1 163,5 16,5% 12,5%

Proveitos por 
Dormida (€) 63,1 45,6 46,0 48,2 50,5 4,8% 4,7%

Hóteis Portugueses recebem  
8,5 Milhões de Hóspedes, mais 10,8% 
que no primeiro semestre de 2015.

Proveitos globais crescem 16,5% 
chegando aos €1.160 milhões.

Novo Hotel no Aeroporto de 
Lisboa - Grupo Hoti Hóteis

LISBOA

173 QUARTOS

Sheraton Algarve Ocean

ALBUFEIRA

148 QUARTOS

Turim Marquês Hotel

LISBOA

121 QUARTOS

EXE Cascais

CASCAIS

101 QUARTOS

Hotel Cristal Porto

PORTO

94 QUARTOS

Golden Tulip Águeda

AVEIRO

83 QUARTOS

Lisboa Pessoa Hotel

LISBOA

75 QUARTOS

Empire Lisbon Hotel

LISBOA

63 QUARTOS

Hotel White Lisboa

LISBOA

45 QUARTOS

Hotel Luna Abrantes

ABRANTES

44 QUARTOS
= 947 QUARTOS
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OFERTA
Em linha com a evolução muito positiva da 
procura, a oferta turística em Portugal tem 
vindo a registar um crescimento muito 
significativo. Esta tendência é não só fruto da 
melhoria das condições económicas, mas 
também de um enquadramento de 
financiamento muito mais favorável e de um 
crescimento exponencial de Portugal como 
destino turístico à escala internacional. 

A oferta de estabelecimentos hoteleiros em 
Portugal*, excluindo alojamento local e 
unidades de residencial turístico, aproxima-se 
dos 75.000 quartos distribuídos por cerca de 
2.100 projetos. A oferta é maioritariamente 
composta por Hotéis, que representam 70% 
do total de estabelecimentos e mais de 80% 
dos quartos. Em termos de distribuição por 
categoria, os Hotéis de 4 estrelas são 
predominantes, representando 38%, seguidos 
dos de 3 estrelas, que representam 31% do 
total.

Em termos de oferta futura, o investimento no 
setor turístico nacional é claramente uma 
prioridade. Até Setembro inauguraram em 
Portugal 36 estabelecimentos hoteleiros que 
trouxeram ao mercado nacional mais 1.800 
quartos, e até ao final do ano espera-se a 
inauguração de mais 26 projetos com cerca de 
1.200 camas. Este crescimento deve manter-se 
nos anos seguintes, esperando-se até 2018 a 
inauguração de mais 40 projetos com cerca 
de 3.300 camas.
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Novo Hotel no Aeroporto de 
Lisboa - Grupo Hoti Hóteis

LISBOA
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Sheraton Algarve Ocean
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Turim Marquês Hotel

LISBOA
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ABRANTES
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= 947 QUARTOS

3 %  1 ESTRELA
9%  5 ESTRELAS

19% 2 ESTRELAS
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INVESTIMENTO
VOLUMES DE INVESTIMENTO
O investimento em imobiliário comercial em 
Portugal nos primeiros seis meses do ano 
ultrapassou os €872 milhões, envolvendo  
um total de 19 operações. Ainda que este  
valor demonstre uma queda de 19% face ao 
primeiro semestre de 2015, quase que triplica 
a média transacionada de Janeiro a Junho em 
Portugal nos últimos 10 anos. A dinâmica do 
setor ao longo de 2016 reflete um mercado 
que é cada vez mais atrativo para investidores 
institucionais e particulares, graças à excelente 
combinação que oferece de qualidade  
e retorno.   

O valor médio por negócio subiu consideravelmente neste primeiro 
semestre situando-se nos €46 milhões, 31% acima do ano anterior  
e triplicando a média dos últimos 10 anos. Esta evolução é fruto de um 
maior número de portfolios transacionados: num total de 19 operações 
fechadas no primeiro semestre, 9 eram referentes a portfolios de ativos. 
Esta nova tendência de mercado explica-se por uma conjugação  
de fatores: do lado da oferta, a escassez de crédito e a restruturação 
do setor segurador e financeiro conduziu a que muitos proprietários 
optassem pela venda de imobiliário como forma alternativa de se 
financiarem; do lado da procura, a chegada ao mercado imobiliário 
português de grandes investidores institucionais contribuiu para  
que estas operações de grande volume fossem concretizadas.       
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POR SETOR - H1 2016

€872 MILHÕES
   TRANSACIONADOS

€46 MILHÕES
   DE VOLUME MÉDIO

A alocação do investimento por setor 
de atividade demonstrou um maior 
peso do mercado de escritórios, que 
ao contrário do habitual registou a 
maior fatia de capital: 51% do total.

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

Esta alocação é muito influenciada pelo 
negócio da venda do Campus da Justiça  
no primeiro trimestre do ano a um investidor 
estrangeiro. O setor de retalho teve um peso 
também muito significativo, de 47%.

47% RETALHO

1% HOTÉIS

51% ESCRITÓRIOS

1% INDUSTRIAL

Uma publicação Cushman & Wakefield
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ORIGEM DO CAPITAL

VALORES DE MERCADO

À semelhança dos dois últimos anos, e em 
linha com a cada vez maior atratividade que  
o setor imobiliário goza nos mercados de 
capitais internacionais, o investimento 
estrangeiro teve um peso muito significativo 
nos volumes de investimento registados  
no primeiro semestre, com 93% do volume  
de negócios a ter origem em investidores  
não nacionais.  

A distribuição do investimento em 
propriedade comercial em Portugal por 
origem revela uma forte mudança, com  
uma base de clientes muito mais ampla  
e diversificada. Ainda que o Reino Unido 
mantenha uma posição dominante, esta  
é menor que os valores habitualmente 
registados no passado, sendo de notar  
o volume de investimento por parte de 
investidores franceses, na ordem dos  
27%. Os investidores americanos  
mantêm uma presença significativa,  
tendo sido responsáveis por 21% do 
investimento.

Ao longo dos últimos 3 anos verificou-se uma forte compressão  
das yields dos ativos de imobiliário comercial em Portugal, com uma 
recuperação quase plena dos valores record que se tinham atingido  
em 2007. Esta evolução é um reflexo do comportamento e qualidade 
do nosso mercado, que conta ainda hoje - e em oposição a outros na 
Europa - com um forte potencial de criação de valor reconhecido pelos 
mais diversos investidores. 

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M
ilh

õ
es

 d
e 

€
 

Nacional Estrangeiro

7,00%

5,50%
5,25%
5,00%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 H1 2016

Industrial (Yield Bruta) Escritórios (Yield Bruta)Centros Comerciais (Yield Líquida) Comércio De Rua (Yield Bruta)

INVESTIMENTO COMERCIAL  
POR ORIGEM

YIELDS PRIME

Fonte: Cushman & Wakefield

Fonte: Cushman & Wakefield

7% PORTUGAL

12% ESPANHA

27% FRANÇA

27% REINO UNIDO

21% EUA

6% OUTROS
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A melhoria económica, a recuperação dos 
fundamentais do mercado ocupacional e os 
fortes fluxos de liquidez, foram os principais 
fatores que motivaram a compressão de 
yields, após terem impulsionado um aumento 
muito significativo dos volumes de 
investimento. A retoma começou a ser sentida 
em 2013, e hoje os yields encontram-se já nos 
níveis de pré-crise. 

A recuperação de valores de venda não foi 
ainda conseguida em pleno, fruto de uma 
recuperação de rendas mais lenta, mas  
a expectativa é de que em breve se assista  
a uma ténue subida de rendas nos produtos 
de primeira linha que permita uma 
recuperação integral dos valores. A exceção  
à regra em termos de recuperação de valor 
acontece no setor de retalho, no qual o 
comércio de rua registou já uma valorização 
média de 50%, que suplanta largamente a 
perda no período 2008-2013. Também no 
caso dos centros comerciais o valor de 2007 
foi ultrapassado em 2016 em 3%.
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€220-230 M

CAMPUS DE 
JUSTIÇA

 
 

 81.000 M2

VENDEDOR: 
OFFICE PARK  
EXPO FUND 

 
COMPRADOR: 
INVESTIDOR 

ESTRANGEIRO

PORTFÓLIO  
DE  

SUPERMERCADOS 

58.000 M2

VENDEDOR: 
SONAE RETAIL 
PROPERTIES 

 
COMPRADOR: 

M&G

€160-170 M

MONUMENTAL 
 

 

22.400 M2

VENDEDOR: 
LONE STAR  

FUNDS 
 

COMPRADOR: 
MERLIN  

PROPERTIES

€55-65 M

ALGARVE  
SHOPPING + 

ESTAÇÃO VIANA
 

47.600 M2

VENDEDOR: 
SIERRA FUND 

 
 

COMPRADOR: 
CBRE GIP

€170-190 M

TORRES  
DE LISBOA  
- TORRE A 

 14.900 M2

VENDEDOR: 
LONE STAR  

FUNDS 
 

COMPRADOR: 
MERLIN  

PROPERTIES

€40-45 M

PORTFÓLIO  
DE 

SUPERMERCADOS 

23.000 M2

VENDEDOR: 
SONAE RETAIL 
PROPERTIES 

 
COMPRADOR: 

ABERDEEN 
EUROPEAN 
BALANCED 

PROPERTY FUND

€35-45 M 

REPÚBLICA 
25 
 
 
 

6.000 M2

VENDEDOR: 
CERQUIA 

 
 

COMPRADOR: 
CORPUS  
SIREO

€25-30 M

DUQUE  
D’ÁVILA  

46 
 
 

8.000 M2

VENDEDOR: 
BBVA 

 
COMPRADOR: 
FINSOLUTIA

€20-25 M

JOSÉ  
MALHOA  

27 
 
 

 8.800 M2

VENDEDOR: 
MILLENNIUM BCP 

 
COMPRADOR: 

SQUARE ASSET 
MANAGEMENT

€15-20 M

Uma publicação Cushman & Wakefield
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Num mundo cheio de incertezas e volatilidades, e sob a influência de 
um quantitative easing que inunda a economia mundial de liquidez e 
baixas taxas de juro, o imobiliário surge como uma classe de ativos 
com uma performance atrativa.

A principal tendência que hoje confirmamos é a crescente apetência de 
capital nacional e estrangeiro pelo investimento no setor, abrangendo 
perfis core, core plus e value add. Isto é, desde o investidor que não 
assume riscos àquele que aceita maior incerteza por forma a obter um 
maior retorno para o seu capital.

Em Portugal, Lisboa e Porto, são e continuarão  
a ser o polo principal de atração para o 
investimento em escritórios, hotéis, comércio  
de rua, reabilitação urbana e habitação.

A nível nacional, os centros comerciais,  
stand alones de comércio, hotéis e resorts  
estão também no radar dos investidores,  
ainda que com um critério bastante mais 
exigente que no anterior ciclo.

O investimento em habitação para venda ou 
rendimento ganhou um novo fôlego nos últimos 
3 anos, em grande parte graças às alterações legislativas publicadas  
em 2012 que deram um importante impulso ao setor. 

Os mercados ocupacionais mostram claros sinais de melhoria, fruto não 
só do reconhecimento de Lisboa e Porto como destinos turísticos, mas 
também como cidades com excelentes níveis de qualidade de vida para 
para quem nelas vive e trabalha.

Com a vitória do Brexit muitas casas de investimento puseram as suas 
decisões em espera, principalmente as de origem no Reino Unido. Mas 
continuámos a assistir a uma forte procura por parte de investidores de 
todas as origens, com especial ênfase para os da zona euro.

TENDÊNCIAS

A principal tendência 
que hoje confirmamos 
é a crescente 
apetência de capital 
nacional e estrangeiro 
pelo investimento no 
setor imobiliário.

Espera-se agora que nesta Europa “pós Brexit” 
o “novo normal”  seja rapidamente incorporado 
por todos os investidores, o que se deverá 
confirmar no último trimestre do ano.

Os sinais de preocupação, comuns a vários 
países europeus, são a gestão por parte dos 
decisores políticos de uma forte disciplina 
orçamental, de uma legislação geradora de 
confiança e riqueza e do crescimento da 

economia na globalidade.

Portugal tem um caminho 
a percorrer de 
recapitalização e 
crescimento e o bom 
funcionamento do 
mercado de investimento 
imobiliário é claramente 
um dos eixos em que esse 
reequilíbrio tem que se 
suportar.

A oportunidade para 
qualquer investidor, nacional e estrangeiro, 
está numa renovada filosofia de gestão de 
ativos, focada na efetiva performance a nível 
de rendimento e não apenas na compressão 
dos yields.

PARQUE DAS NAÇÕES
Fonte: Cushman & Wakefield

Luís Rocha Antunes 
Diretor de Investimento
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Para mais informações ou para obter cópias  
adicionais deste estudo, por favor contacte:

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

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

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

© 2016 Cushman & Wakefield.  
Direitos reservados.
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