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A República de Portugal ocupa geograficamente uma área total de 
92.090 km2, permanecendo as suas fronteiras inalteradas desde o 
século XIII. Localizado na Península Ibérica, Portugal é o país mais a 
oeste da Europa, fazendo fronteira com o Oceano Atlântico a oeste e 
a sul e com Espanha a norte e a este. Além do território continental, 
o país inclui ainda os arquipélagos dos Açores e da Madeira.

Portugal conta com uma população de 10,6 milhões de habitantes, 
correspondendo a uma densidade populacional de 115 habitantes 
por km2.

A divisão administrativa do território português é feita em três níveis 
de áreas. O primeiro nível inclui 18 distritos e as regiões autónomas 
dos Açores e da Madeira. Estes são depois subdivididos em 308 
concelhos e 4.260 freguesias.

Lisboa é a capital de Portugal e a maior cidade do país com 500.000 
habitantes (2 milhões na área da Grande Lisboa). O Porto é a segunda maior 
cidade com 222.000 habitantes (1,3 milhões na área do Grande Porto).

Portugal é um estado democrático cujos órgãos de soberania são o Presidente 
da República, a Assembleia da República, o Governo e os Tribunais.  
O Presidente da República, eleito a cada 5 anos, é actualmente Aníbal 
Cavaco Silva. A eleição dos 230 deputados da Assembleia da República 
ocorre a cada 4 anos, após a qual é nomeado o Primeiro-Ministro 
(actualmente José Sócrates) que seguidamente constitui o Governo.

O país foi um dos membros fundadores da NATO (1949), é membro 
das Nações Unidas (1955) e aderiu à União Europeia em 1986.

LISBOA E MARGEM SUL
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SuMÁRio EXEcuTiVo
A crise que em 2007 pôs em causa a estabilidade dos sistemas financeiros 
internacionais, veio na opinião de muitos mudar o mundo, e sem 
sombra de dúvida deixar marcas que condicionarão fortemente a 
evolução futura do mercado financeiro.

Hoje, são já visíveis nas principais economias mundiais os primeiros 
sinais de esperança. A chegada destas boas notícias a Portugal não 
aconteceu ainda. Para a nossa economia as previsões são de uma retoma 
mais demorada, no entanto existem hoje sinais pontuais de que o 
processo de recuperação estará próximo do início. O crescimento do 
PIB no 2º trimestre do ano, os anúncios de resultados positivos por 
parte dos grandes bancos nacionais e também os recuos de grandes 
empresas nos processos de lay off anunciados na Primavera, permitem 
antever um fecho de ano menos negativo.

No seu Boletim de Verão, o Banco de Portugal manteve a sua projecção 
de contracção de 3,5% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2009, 
depois da estagnação do crescimento desta variável verificado em 
2008. Apesar de uma ligeira recuperação do PIB, prevê-se que este se 
mantenha em terreno negativo em 2010, nos -0,6%.

O mercado imobiliário, muito envolvido no início desta crise, sofreu 
desde 2008 os seus efeitos. Numa primeira fase, no mercado de 
investimento imobiliário, com quebras importantes nas transacções 
e uma retirada evidente de interesse por parte dos grandes bancos de 
investimento internacionais. Posteriormente, em 2009, o principal 
efeito foi sentido no mercado ocupacional, que sofreu quebras de 
actividade e redução generalizada dos valores de transacção.

O retalho é um dos segmentos imobiliários que sente de imediato os 
efeitos da crise económica por via da quebra nas vendas no comércio. 
Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que 
Junho de 2008 marcou o início de um forte abrandamento no que 
diz respeito às vendas a retalho. A natureza intrínseca do imobiliário, 
caracterizado por um longo ciclo de desenvolvimento, impede que 
o mercado consiga de forma imediata dar uma resposta adequada 
às alterações da conjuntura económica. Ao contrário do que seria 
expectável, 2008 registou um recorde histórico no que diz respeito à 
entrada de nova oferta comercial.

No mercado de escritórios, o ano de 2009 veio confirmar as expectativas 
formuladas no final de 2008. Os dados da procura no primeiro semestre 
de 2009 representam o volume de transacções mais baixo desde que 
existe registo de ocupação no mercado de escritórios de Lisboa. As 
perspectivas até ao final do ano são de manutenção desta situação, 
ainda que com uma melhoria modesta, sendo esperada uma quebra 
de mais de 50% face ao ano 2008.

Em oposição, o mercado industrial da Grande Lisboa tem vindo a 
reagir à crise de uma forma menos negativa do que o esperado no final 
de 2008. A primeira metade do ano revelou um certo dinamismo na 
procura de espaços e algumas transacções com dimensão no sector 
logístico.

Os dados da actividade turística em Portugal no primeiro semestre 
de 2009 retratam o forte efeito que a crise económica internacional 
teve neste sector, estratégico para o país. Os principais indicadores 
de turismo confirmam um primeiro semestre de quebra generalizada 

face a igual período em 2008. As perspectivas para o fecho de ano 
não são animadoras. Não obstante dados recentes confirmarem que 
as expectativas iniciais terão sido demasiado pessimistas, o Verão de 
2009 foi ainda assim pouco rentável para a maioria das unidades 
hoteleiras. As expectativas de ligeira recuperação económica durante 
2010 deverão animar este sector, para o qual se espera uma evolução 
positiva, ainda que modesta.

O volume de transacções registado no primeiro semestre do ano espelha 
de forma clara o estado do mercado de investimento imobiliário em 
Portugal. À semelhança do sucedido na grande maioria dos países 
europeus, 2009 foi até à data um ano parco em transacções. No 
entanto, e também em linha com o que se tem verificado noutros 
países europeus, o segundo trimestre do ano denotou uma maior 
actividade por parte dos investidores. Os investidores estrangeiros estão 
de volta ao mercado nacional, estudam oportunidades e acompanham 
a evolução dos preços.

GARE DO ORIENTE – LISBOA
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TERREIRO DO PAçO – LISBOA
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EnQuAdRAMEnTo EconÓMico
A crise nos mercados financeiros, a quebra do comércio internacional e o 
consequente abrandamento da actividade económica global continuam 
a condicionar as perspectivas da economia nacional expressas no 
Boletim Económico de Verão para o período 2009-2010, publicado 
no passado mês de Julho pelo Banco de Portugal.

Face aos valores apresentados no Boletim Económico da Primavera, 
o Banco de Portugal manteve a sua projecção de contracção de 3,5% 
para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2009, depois da estagnação 
do crescimento desta variável verificado em 2008. Esta contracção 
é reveladora da forte crise que o país atravessa, já que apenas na 
recessão de 1975 foi registado um valor semelhante. Apesar de uma 
ligeira recuperação do PIB, prevê-se que este se mantenha em terreno 
negativo em 2010, nos -0,6%.

O crescimento do consumo privado voltou a ser revisto em baixa 
pelo Banco de Portugal, sendo esperada para este ano uma taxa de 
crescimento negativa de 1,8%. Para 2010 estima-se uma recuperação, 
muito embora se mantenha um valor negativo de 0,6%. A quebra no 
consumo de bens duradouros será a principal responsável pela queda do 
crescimento, uma vez que as projecções para o consumo de bens não 
duradouros apontam para valores positivos. A evolução desta variável 
continuará a ser condicionada pela incerteza que persiste no que diz 
respeito às expectativas de rendimento futuro das famílias, fruto da 
deterioração das condições no mercado de trabalho.

Em relação à inflação, depois do crescimento de 2,7% registado em 
2008 no Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), 
em 2009 é esperada uma queda de 0,5%, evolução não registada na 
economia portuguesa desde o Verão de 1962. As estimativas avançadas 
para 2010 apontam uma subida de 1,3% do IHPC, resultante do 
aumento esperado do preço do petróleo e de uma ligeira aceleração 
dos preços dos bens não energéticos e serviços.

O crescimento da taxa de desemprego deverá continuar a aumentar 
até ao final de 2010, de acordo com as mais recentes projecções da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE). Em 2009 a taxa de desemprego em Portugal deverá subir 
2 pontos percentuais para os 9,6%, sendo que para 2010 se estima 
que este indicador atinja os 11,2%. Caso as expectativas da OCDE 
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INDICADORES ECONóMICOS

fonte: Banco de Portugal – Boletim de Verão (Julho 2009); OCDE (Junho 2009)
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PARqUE DAS NAçõES – LISBOA

se cumpram, este será um máximo histórico da taxa de desemprego 
em Portugal, sendo expectável efeitos muito negativos sobre o nível de 
confiança da população e subsequentes quebras ao nível do consumo 
privado e do investimento.

No entanto, surgem diariamente notícias que alertam para o 
aparecimento de sinais que fazem acreditar que a economia mundial 
já estará próxima do ponto de viragem. O mercado bolsista, um dos 
mais penalizados desde o início da crise, parece dar sinais de retoma 
com alguns índices a regressarem aos ganhos, especialmente os dos 
mercados emergentes. Tradicionalmente a recuperação dos mercados 
accionistas antecipa em média a recuperação da economia real em 
seis meses, pelo que a ser confirmada a estabilização dos mercados 
financeiros, no primeiro semestre de 2010 se deve assistir à tão 
esperada retoma.

A economia real também tem vindo a dar sinais positivos: o INE 
divulgou em Agosto um crescimento do PIB de 0,3% no segundo 
trimestre, contrariando todas as expectativas e acompanhando a 
evolução registada nas economias alemã e francesa. Os anúncios 
de resultados positivos por parte dos grandes bancos nacionais e os 
recuos de grandes empresas nos processos de lay off anunciados na 
Primavera, antecipam o princípio do fim de uma das piores crises 
das últimas décadas.
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MERcAdo dE RETAlHo

EnquadramEnto
O mercado de retalho é um dos segmentos imobiliários que sente de 
imediato os efeitos da crise económica por via da quebra das vendas. 
Os dados do INE revelam que Junho de 2008 marcou o início de um 
forte abrandamento no que diz respeito às vendas, e no passado mês 
de Fevereiro este índice entrou em terreno negativo, apresentando 
desde então um volume de negócios inferior ao registado em 2005. 
Este decréscimo da actividade no comércio tem sido impulsionado 
pela quebra sentida ao nível do comércio a retalho de produtos não 
alimentares, que regista valores de venda abaixo de 2005 desde Abril 
de 2008 (com excepção de Agosto de 2008). Em termos comparativos 
a evolução do comércio a retalho de produtos alimentares, bebidas e 
tabaco tem sido mais positiva, já que apesar da trajectória descendente, 
apenas no passado mês de Dezembro foi registado um valor abaixo 
de 2005.

A natureza intrínseca do imobiliário, caracterizado por um longo 
ciclo de desenvolvimento, impede que o mercado consiga de forma 
imediata dar uma resposta adequada às alterações da conjuntura 
económica. Ao contrário do que seria expectável, a oferta de novos 
conjuntos comerciais manteve um elevado ritmo de crescimento nos 
últimos anos, com 2008 a registar um recorde histórico no que diz 
respeito à entrada de nova oferta comercial.

Face a este desfasamento entre o crescimento das vendas do comércio a 
retalho e a evolução da oferta, os conjuntos comerciais têm verificado 
desempenhos menos satisfatórios em 2009, especialmente os mais 
recentes e/ou localizados em zonas de forte densidade comercial. A 
crise económica apenas antecipou as dificuldades e os desafios que 
um mercado maduro apresenta.

Em resposta às dificuldades sentidas no passado, começa a ser visível 
em 2009 a retracção de promotores e investidores, sendo esperados 
novos adiamentos de projectos ainda este ano. O principal motivo 
será a falta, quer de financiamento quer de confiança dos investidores, 
muito embora não sejam estes os únicos obstáculos que se colocam 
na promoção de novos conjuntos comerciais. O actual estado de 
crescente maturação do mercado, a suspensão dos planos de expansão 
das principais cadeias de retalho e o seu crescente poder de negociação, 
são importantes entraves à comercialização de novos centros. Ainda 
assim, e apesar deste enquadramento, a aposta em projectos bem 
localizados e desenvolvidos por promotores reconhecidos no mercado, 
assegura o interesse dos retalhistas.

PrinciPais indicadorEs
O primeiro semestre do ano fechou com a ABL (Área Bruta Locável) 
total de conjuntos comerciais a situar-se próxima dos 3,4 milhões de 
m2, um crescimento de 7% face ao final de 2008. Abriram ao público 
7 novos projectos, cuja ABL total ultrapassou os 200.000 m2, com 
o formato de centros comerciais a manter a primazia, contribuindo 
com mais de 80% da área total. Ao contrário do que vinha a acontecer 
nos últimos anos, foi na região da Grande Lisboa que se inaugurou o 
maior volume de ABL, a seguir à região Sul.

Em relação à oferta futura é visível um abrandamento no total de 
projectos propostos, que actualmente se situa em cerca de 1,2 milhões 
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DOLCE VITA TEJO – LISBOA

VOLUME DE NEGóCIOS NO COMéRCIO A RETALhO
íNDICE MENSAL

fonte: INE – Boletim Mensal de Estatísticas Julho 2009
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de m2, com a Grande Lisboa e o Grande Porto a concentrarem mais 
de 40% das intenções.

Em construção estão cerca de 380.000 m2 de ABL, número bastante 
abaixo da ABL total prevista, facto que reforça a incerteza quanto à 
concretização do total de oferta proposta para o período 2009-2012. 
De entre os projectos em construção, especial destaque para os de 
maior dimensão, designadamente o Dolce Vita Braga, o Parque 
Nassica em Vila do Conde, o Espaço Guimarães, o Aqua Portimão 
e as expansões dos centros comerciais Braga Parque, Forum Sintra e 
LeiriaShopping.

Os centros comerciais foram novamente o formato de retalho com 
maior crescimento, tendo inaugurado nos primeiros 6 meses do ano 3 
novos projectos – Dolce Vita Tejo, Gran Plaza Tavira e Ria Shopping 
Olhão. Foi também concluída a remodelação do Olivais Shopping 
Center que deu lugar ao Spacio.

No que se refere ao desenvolvimento de retail parks, 2009 deverá manter 
os valores de 2008, com a ABL prevista para este ano a ultrapassar 
os 49.000 m2. Até ao momento abriram ao público 4 novos retail 
parks – Portimão Retail Center, In Guarda Retail Park, Focus Park 
em Vila Nova de Gaia e City Park Caldas da Rainha – num total de 
aproximadamente 37.000 m2 de ABL. Até ao final do ano é esperada 
ainda a inauguração de 2 novos retail parks – M Retail Park e o retail 
park incluído no projecto Espaço Guimarães.

O actual enquadramento económico, tem vindo a valorizar junto 
dos consumidores o formato de factory outlet, que oferece preços 
mais baixos e proporciona às marcas uma fonte de escoamento 
dos produtos excedentes resultantes da quebra nas vendas. Sem 
inaugurações de novos projectos desde 2004, ainda este ano espera-
se, após alguns adiamentos, a abertura da segunda fase do factory 
outlet do Parque Nassica em Vila do Conde, promovido pela 
Neinver. Este projecto passará a contar com uma área de 54.000 m2, 
integrando ainda uma loja Centro de Oportunidades El Corte Inglés  
– marca outlet do grupo – com cerca de 5.000 m2, e um retail park 
com 22.000 m2.

Apesar da conjuntura negativa do mercado, o comércio de rua beneficia 
actualmente de uma fase de crescimento da procura, quer por parte dos 
retalhistas que entram agora no nosso país, quer dos mais consolidados 
cuja expansão foi levada a cabo essencialmente em centros comerciais. 
Exemplos da procura por parte de novas insígnias são a abertura da 
Rosa Clará na Avenida da Liberdade, da Max & Co na Rua Castilho 
e a futura abertura da marca italiana Fornarina no Chiado.

Ainda assim, e apesar desta evolução favorável em contra ciclo, o 
mercado necessita de um ponto de equilíbrio entre a oferta e a procura, 
que permita uma maior celeridade na realização dos negócios. Continua 
a existir um substancial desencontro entre os valores de trespasse 
pedidos e os valores que a procura está disposta a pagar.

A maturidade do mercado de retalho exige uma constante entrada de 
novas marcas que alimente a diversidade e a diferenciação dos projectos. 
2009 tem proporcionado muitas novidades no que se refere à entrada 
de novas insígnias. O recentemente inaugurado Dolce Vita Tejo abriu 
a porta a um conjunto significativo de novos operadores em Portugal, 

ABL ACTUAL POR REGIãO (2009)
TODOS OS fORMATOS

Região ABL (m2) % da ABL Total
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PORTUGAL
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956.283

363.876

242.202

84.582

3.388.334

11,6

20,0

19,8
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7,1

2,5

100,0
fonte: Cushman & Wakefield, Junho 2009

ABL PREVISTA POR REGIãO (2009*-2012)
TODOS OS fORMATOS
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fonte: Cushman & Wakefield, Junho 2009
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EVOLUçãO Retail PaRks (2000-2012)

fonte: Cushman & Wakefield, Junho 2009
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designadamente, Caracol, Kidzania, Magnólia, MBT – The Anti-Shoe, 
New Yorker, Primark, Poly e Skechers.

A estabilidade tem marcado a evolução dos valores prime do mercado 
reflectindo o aumento da procura. No entanto, este comportamento 
das rendas prime constitui a excepção à regra, já que em geral se tem 
assistido a uma quebra dos valores médios de renda, em virtude das 
condicionantes actuais. Os retalhistas continuam a tirar partido do 
actual enquadramento, renegociando rendas e mantendo a precaução 
na selecção de novos projectos.

o Futuro
Portugal tem um mercado de retalho consolidado, reconhecido 
internacionalmente pela qualidade dos seus centros comerciais, estatuto 
que certamente não perderá com a crise económica que atravessamos 
e que, aliás, é transversal à grande maioria dos países. No entanto, 
o actual contexto económico faz-nos acreditar que nada será como 
dantes, sendo hoje obrigatório que todos os intervenientes reinventem 
os seus modelos de negócio.

O reposicionamento ou remodelação dos conjuntos comerciais é 
uma das tendências actuais e que irá marcar o mercado nos próximos 
anos. Este é um passo fundamental para que cada projecto consiga, 
individualmente, corresponder às expectativas do público alvo para 
o qual está orientado.

Dos vários exemplos a que se tem assistido, nomeadamente os casos 
do Spacio, Amoreiras Shopping Center, Braga Parque e Centro 
Colombo, um dos projectos mais recentes é o reposicionamento 
comercial da Galeria Península, na cidade do Porto. O lançamento 
da nova imagem aconteceu já este mês de Setembro, após a conclusão 
das obras de remodelação que deram lugar ao renovado Península 
Boutique Center.

A crise não vai parar o sector e novas oportunidades surgirão, quer pela 
via da expansão de projectos consolidados, quer pelo reposicionamento 
de centros existentes, ou mesmo pelo desenvolvimento de novos 
projectos. Nesta última situação reside o maior desafio, uma vez que 
não são muitas as oportunidades que ainda restam. É preciso inovar 
no conceito, arquitectura e design, tenant-mix e gestão, surpreendendo 
um público exigente e habituado a produtos de muita qualidade.

RENDAS PRime DE RETALhO

Formato €/m2/mês

Centros Comerciais

Retail Parks

Comércio de Rua – Lisboa (Chiado)

Comércio de Rua – Porto (Rua de Santa Catarina)

75

10

80

45

fonte: Cushman & Wakefield, Junho 2009

PORTIMãO RETAIL CENTER

LEIRIAShOPPING

fonte: Cushman & Wakefield

fonte: Sonae Sierra
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do Centro Comercial Colombo, foi concluída este ano totalizando  
27.000 m2 de área de escritórios. Importa também referir os dois 
projectos da Cerquia na Zona 1. Não obstante totalizarem pouco 
mais de 3.000 m2, tratam-se de edifícios renovados localizados no 
prime CBD da capital, produto que nos últimos anos se tem revelado 
escasso no nosso mercado. 

Apesar do baixo volume de transacções verificado, a taxa de desocupação 
teve uma evolução positiva face ao final de 2008, com uma pequena 
quebra de 10 pontos base. Em Junho de 2009 este indicador situava-se 
nos 8,4%, comparativamente aos 8,5% verificados em Dezembro de 
2008. Com excepção das Zonas 3 e 7, todas as zonas verificaram uma 
redução dos espaços desocupados. A subida da taxa de desocupação 
da Zona 3 é facilmente justificada pela entrada da Torre Oriente, e 
deverá ser corrigida a curto prazo, considerando a excelente aceitação 
que este projecto tem registado junto de potenciais ocupantes.

poRTugAl | EScRiTÓRioS | OUTONO 2009

ESCRITóRIOS GRANDE LISBOA – OfERTA TOTAL

Zona
Oferta Total (m2)

2008 2009

1. Prime central Business District

2. central Business District

3. Novas Zonas de Escritórios 

4. Zonas Secundárias de Escritórios

5. Parque das Nações

6. Corredor Oeste

sub-total (1-6)

7. Zonas Não Consolidadas

TOTAL

566.901

1.043.676

403.404

488.264

300.932

865.379

3.668.556

656.699

4.325.255

570.039

1.038.681

434.777

488.264

304.189

870.192

3.706.143

656.699

4.362.842
fonte: Cushman & Wakefield; Junho 2009

PRINCIPAIS EDIfíCIOS CONCLUíDOS (2009)

Empreendimento Zona Promotor Área (m2)

Duque de Palmela, 23

Torre Oriente – T. Colombo

Rua do Salitre, 119-121

Cais Office

Edifício Berry

1

3

1

5

6

Cerquia

Sonae Sierra/ ING Real
Estate/ Iberdrola/CGD 

Cerquia

Cerquia

Biert

2.600*

23.900*

500*

3.300*

2.200*
fonte: Cushman & Wakefield; Junho 2009
* Área inaugurada em 2009

EnquadramEnto
No mercado de escritórios, o ano de 2009 veio confirmar as expectativas 
formuladas no final de 2008. Após um excelente ano em termos de 
procura, 2009 adivinhava-se difícil, com baixos níveis de ocupação e 
reduzido dinamismo.

Os dados da procura no primeiro semestre de 2009 confirmam o 
volume de transacções mais baixo desde que existe registo de ocupação 
no mercado de escritórios de Lisboa. Entre Janeiro e Junho de 2009 
foram transaccionados cerca de 37.000 m2 de espaços, representando 
uma quebra face ao ano anterior superior a 60%. Trata-se de um valor 
histórico pela negativa, em oposição ao ano de 2008 em que o volume 
de ocupação atingiu um máximo nunca antes registado.

As perspectivas até ao final do ano são de manutenção desta situação, ainda 
que com uma melhoria modesta. O valor de fecho de ano para a procura 
deverá situar-se entre os 100.000 m2 e os 120.000 m2, representando 
ainda assim uma quebra de mais de 50% face ao ano de 2008.

A tendência dominante tem sido a renegociação de contratos com revisão 
de valores em baixa, a redução de espaços ocupados e mudanças para 
zonas e edifícios de custo mais reduzido. As zonas que tradicionalmente 
praticam valores mais baixos têm sido beneficiadas, como é o caso do 
Corredor Oeste. Outras com menor flexibilidade na negociação de 
valores tiveram uma primeira metade de ano praticamente deserta de 
transacções, sendo o Parque das Nações o caso mais evidente.

Não obstante a inevitável dificuldade sentida, o sector de escritórios 
mantém-se um dos sectores mais saudáveis do mercado imobiliário 
nacional e deverá ser aquele que com maior rapidez irá recuperar da 
actual situação. Trata-se de uma indústria madura, em que promotores 
e investidores há muito revelam cautela na tomada de decisões sobre 
novos projectos e em que a taxa de desocupação se tem mantido 
estável, tendo inclusivamente revelado uma ligeira melhoria face a 
2008. A estabilidade na evolução dos valores de renda também tem 
sido uma constante no mercado de escritórios de Lisboa. No actual 
enquadramento de profunda crise, a redução da renda prime foi 
modesta face ao sucedido noutras capitais europeias, tendo passado 
dos 20 para os 19 €/m2/mês.

A recuperação está inevitavelmente associada à retoma da economia, para 
a qual se começam já a sentir os primeiros sinais de alento. Acreditamos 
que a resposta do sector de escritórios a uma recuperação da economia 
começará a sentir-se de forma gradual a partir de 2010.

PrinciPais indicadorEs
À semelhança dos últimos anos, o crescimento da oferta em 2009 foi 
modesto, menos de 1% face ao final de 2008. Em Junho de 2009 
a oferta total de escritórios de Lisboa situava-se nos 4,4 milhões de 
m2, com mais de 35% dos espaços concentrados no Central Business 
District (CBD) da cidade.

Entre os principais edifícios concluídos na primeira metade do ano, 
especial destaque para a Torre Oriente das Torres do Colombo, na 
Zona 3, promovido por um consórcio composto pela Sonae Sierra, 
ING Real Estate, Iberdrola Inmobiliária e Caixa Geral de Depósitos. 
A Torre Oriente, a primeira das duas torres projectadas na extensão 

ESCRITóRIOS GRANDE LISBOA – TAxA DE DESOCUPAçãO

fonte: Cushman & Wakefield, Junho 2009
* 1º Semestre

20%

15%

10%

5%

0%
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Nos próximos três anos deverão inaugurar um total de 190.000 m2 de 
novos espaços de escritórios, dos quais mais de 60% se encontram já 
em construção, devendo inaugurar entre o corrente ano e 2010. Este 
volume de oferta futura tem vindo a reduzir-se face a anos anteriores. 
Em relação a projectos futuros, promotores e investidores revelam hoje 
especial cautela, imposta pela crise económica e pelas dificuldades de 
financiamento.

Os níveis de procura em 2009 retratam um mercado em plena crise 
económica, que sofre com as estratégias de redução de custos das 
empresas e com os efeitos daí decorrentes.

De Janeiro a Junho de 2009 foram transaccionados no mercado de 
escritórios de Lisboa 37.000 m2 de espaços em 124 negócios cuja 
área média rondou os 300 m2. Em oposição, no primeiro semestre de 
2008 foram transaccionados 104.000 m2 em 162 negócios, resultando 
numa área média de 640 m2.

A quebra deste indicada para menos de metade em 2009 é um reflexo 
da situação vivida no mercado. Durante este ano, as intenções de 
mudança de grandes ocupantes que se vinham a sentir há muito, foram 
adiadas. Para as grandes empresas públicas e de capitais mistos, que 
nos últimos anos têm procurado consolidação do seu imobiliário, a 
proximidade das eleições legislativas poderá ser parte da explicação. 
No caso das empresas privadas, a situação de crise económica e de 
incerteza quanto aos comportamentos do mercado tem sido a razão 
para o adiamento dos planos de mudança. Este enquadramento 
fez com que o número de grandes negócios fosse substancialmente 
reduzido, contribuindo para a quebra tão acentuada na área média 
transaccionada e na absorção total.

No que se refere ao desempenho por zona, a quebra no volume de 
procura foi generalizada em todas as zonas do mercado, variando 
entre os 50% e os 80%. O Parque das Nações verificou a quebra mais 
acentuada, decorrente de um volume de transacções verdadeiramente 
excepcional em 2008, mas também o valor absoluto mais baixo. Em 
oposição, o Corredor Oeste foi a zona com maior volume de área 
transaccionada e uma das zonas que menor quebra verificaram face 
ao primeiro semestre de 2008.

O empreendimento com melhor desempenho no primeiro semestre 
do ano foi o Lagoas Park, no Corredor Oeste, com mais de 4.000 
m2 transaccionados, seguido da Quinta da Fonte, também nesta 
zona, que teve uma ocupação de cerca de 2.000 m2 de espaços. Em 
terceiro lugar no ranking surge a Torre Oriente, concluída em 2009 
e palco do maior negócio do semestre, a ocupação de 2.085  m2 pela 
Cap Gemini.

Os efeitos da actual situação de mercado foram sentidos nos valores mas 
não em todas as zonas. As rendas prime e média do Prime CBD sofreram 
ambas uma quebra, para os €19 e €17/m2/mês respectivamente, tal 
como o Parque das Nações que teve uma quebra mais acentuada, 
passando dos €18/m2/mês de renda prime para os €16,5/m2/mês. O 
Corredor Oeste, em consonância com o melhor desempenho verificado 
em termos de procura, manteve a renda prime e registou uma ligeira 
descida na renda média.

MARKETBEAT

PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUçãO

Empreendimento Zona Promotor Área (m2) Conclusão
Prevista

Báltico Office Center

Lagoas Park – E14

Edifício Espace

Miraflores Premium 2

Edifício Atlantis

República, 18

5

6

5

5

5

2

Mota-Engil

Teixeira Duarte

Bouygues Imobiliária

Geril

IOSA Inmuebles

Alexandre Alves

13.300

12.000

9.700

8.200

8.100

6.900

2010

2009

2010

2010

2009

2009

fonte: Cushman & Wakefield, Junho 2009

ESCRITóRIOS GRANDE LISBOA
EVOLUçãO DA ABSORçãO* 

fonte: Cushman & Wakefield / LPI, Junho 2009
* 1º Semestre
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fonte: Cushman & Wakefield / LPI, Junho 2009
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Um pouco por todo o mercado foi também sentido um efeito adicional 
de pressão por parte dos inquilinos, que se traduziu num aumento 
das contrapartidas prestadas, como períodos de carência de rendas 
mais longos ou contribuições financeiras para obras de adaptação 
dos espaços.

poRTugAl | EScRiTÓRioS | OUTONO 2009

TOP 10 – EMPREENDIMENTOS COM MELhOR DESEMPENhO 
(2009)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Lagoas Park

quinta da fonte

Torre Oriente – T. Colombo

Parque Oriente

Centro Cultural de Belém

Via Roma

Liberdade, 245

Edifício Bolsa

Arcis

Amoreiras Square

Área Transaccionada (m2)
fonte: Cushman & Wakefield / LPI, Junho 2009

ESCRITóRIOS GRANDE LISBOA – RENDAS (2009)

Zona Média (€/m2/mês) Prime (€/m2/mês)

Prime central Business District

Parque das Nações

Corredor Oeste

17,00

15,50

12,00

19,00

16,50

14,00
fonte: Cushman & Wakefield, Junho 2009

TORRE ORIENTE – LISBOA

GLOBALLy LIBERDADE CENTER – LISBOA

fonte: Consórcio Sonae Sierra, ING Real Estate, Iberdrola Imobiliária, Caixa Geral de Depósitos

fonte: Cushman & Wakefield
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Torres Vedras
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MAPA INDUSTRIAL – ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

PRINCIPAIS EIxOS INDUSTRIAIS – REGIãO DE LISBOA

Zona Eixo Zonas Intervalo de Rendas
Praticadas (€/m2/mês) Oferta Procura

1

2

3

4

5

6

Alverca-Azambuja

Almada-Setúbal

Loures

Montijo-Alcochete

Sintra-Cascais

Lisboa Cidade

Póvoa de Santa Iria, Alverca, Vila franca de xira, Azambuja, Carregado

Almada, Seixal, quinta do Anjo, Palmela e Setúbal

Loures, Odivelas, São Julião do Tojal, MARL

Montijo e Alcochete 

Sintra, Cascais, Oeiras e Amadora

Entre Sta. Apolónia e Parque das Nações

3,75-4,50

2,75-3,25

4,00-4,50

3,25-3,75

4,00-5,00

–

Moderada

Elevada

Moderada

Moderada

Moderada

Reduzida

Moderada

Reduzida

Moderada

Moderada

Moderada

Reduzida

fonte: Cushman & Wakefield, Junho 2009

MERcAdo induSTRiAl
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EnquadramEnto
O mercado industrial da Grande Lisboa tem vindo a reagir à conjuntura 
actual de uma forma menos negativa que o esperado no final de 2008. 
A forte crise económica, com especial impacto nos níveis de consumo 
e no sector de retalho, fazia prever efeitos negativos no segmento de 
logística nacional, com expectativas de redução de área ocupada por 
parte dos principais operadores. A primeira metade do ano revelou 
um  certo dinamismo na procura de espaços e algumas transacções 
com dimensão no sector logístico. Importa no entanto salientar a 
maior demora na conclusão dos processos, com um longo período 
de tempo dedicado à negociação e tomada de decisão.

logística
O desequilíbrio existente entre a procura e a oferta de espaços logísticos 
mantém-se ainda, mas é hoje menos evidente. Para esta correcção do 
mercado contribuiu não só a procura registada, mas essencialmente 
a retracção já há muito sentida por parte dos promotores. Desde 
há vários anos que não são inaugurados na Grande Lisboa novos 
projectos logísticos sem garantia parcial ou total de ocupação, pelo que 
gradualmente o volume de oferta disponível tem vindo a reduzir-se.

As zonas com maior procura em 2009 foram a Zona 1, no Pólo da 
Azambuja, e a zona 4, no Montijo. As transacções registadas tiveram 
como principal motivação a concentração de instalações para a 
optimização da actividade logística e a melhoria na qualidade dos 
espaços, embora também se tenha verificado alguma expansão de 
área ocupada.

A expectativa de redução de área por parte de operadores logísticos, 
sentida em 2008, não se confirmou em 2009. No entanto, é visível por 
parte dos operadores algum excesso de área ocupada, decorrente do 
menor volume de mercadorias transportadas. Este fenómeno conduziu 
a uma maior pressão por parte dos inquilinos na renegociação dos 
contratos, com redução de valores e outras melhorias das condições 
contratuais. Estes processos contribuíram para que a tendência de 
redução de valores de mercado se mantivesse em 2009, em especial 
nos eixos Alverca-Azambuja e Almada-Setúbal.

A redução de valores de renda tem sido uma tendência que deverá 
manter-se nos próximos anos, tendo em conta o volume de nova 
oferta projectada no âmbito do “Portugal Logístico”. No entanto, os 
novos projectos que têm surgido, especialmente os feitos à medida 
do ocupante, caracterizam-se por contar com uma área dedicada 
a escritórios de maior dimensão e por acabamentos de qualidade 
francamente superior à utilizada no passado. Esta nova tendência exige 
do lado do promotor uma maior  disciplina na definição dos valores 
de arrendamento, sendo crucial a distinção entre as rendas aplicadas às 
zonas de logística e as afectas aos espaços de escritórios. Dependendo 
do peso da área de escritórios face à área total das plataformas, é 
possível que esta nova tendência conduza a um aumento dos custos 
de ocupação no sector logístico.

De entre os principais negócios verificados na primeira metade do 
ano, destaque para a ocupação por parte do Grupo Leya de 15.000  m2 
no Logispark, projecto resultante de uma parceria entre a Coperfil 
e a ING Real Estate. Este empreendimento, localizado no Montijo 

LOGISPARk – MONTIJO

e que conta com um total de 58.000 m2 de área de construção, tem 
também como ocupantes o Grupo Aldi, do sector alimentar, e a 
operação logística das lojas Area.

Neste ano foi também concretizada a ocupação de 75.000 m2 por 
parte da FCC Logistica do Logplace Azambuja. A construção deste 
parque logístico foi feita à medida do ocupante e esteve a cargo da 
Turiprojecto.

Em Pousos, Leiria, a Imopólis arrendou 14.000 m2 de armazéns a 
uma grande empresa portuguesa do ramo alimentar. O projecto está 
localizado a 800 m das portagens da A1, no nó de Leiria.

No primeiro semestre de 2009 foi finalizada a venda do terreno da BP 
em Santa Iria da Azóia com uma área de 138.000 m2 e classificado 
como industrial – mais um sinal notório da actividade na procura de 
terrenos para promoção no sector industrial e de armazenagem.

Em relação à oferta futura, não inauguraram novos projectos no primeiro 
semestre do ano, mantendo-se a cautela por parte dos promotores que 
hoje apenas ponderam avançar com projectos com ocupações total ou 
parcialmente garantidas. A excepção a este fenómeno, são os projectos 
inseridos no programa governamental “Portugal Logístico”, em especial 
a plataforma logística da Abertis em Castanheira do Ribatejo, com os 
primeiros espaços a serem concluídos na primeira metade de 2010. A 
Plataforma do Poceirão, a segunda das doze plataformas projectadas pelo 
governo no âmbito deste programa, não obstante ter sido anunciado 
há cerca de um ano o início dos trabalhos de construção, tem vindo 
a sofrer atrasos e encontra-se neste momento em fase de avaliação 
de impacte ambiental. Recentemente foi anunciado o investimento 
privado na Plataforma Logística de Valença – a Conceito Original será 
o promotor deste projecto, cuja primeira fase deverá estar concluída 
em 2011 numa área de 57 ha.

Nas antigas instalações da General Motors encontra-se em construção o 
Eco-Industrial Park Azambuja, um parque com um total de 121.000  m2 
desenvolvido pelo Grupo Turiprojecto. A Sonae Distribuição ocupará 
110.000 m2, com uma plataforma logística. A primeira fase do projecto 
para a Sonae, com 60.000 m2, tem prevista a sua conclusão até ao final deste 
ano e a segunda fase, cerca de 53.000 m2, será concluída em 2010.

fonte: Coperfil e ING Real Estate
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MERcAdo HoTElEiRo

MARKETBEAT

EnquadramEnto
Os principais indicadores de turismo confirmam um primeiro 
semestre de quebra generalizada face a igual período em 2008, com os 
turistas estrangeiros a evidenciarem uma maior retracção, sobretudo 
os britânicos. Por seu turno, o mercado espanhol, em linha com a 
expectativa de que Portugal se pudesse afirmar como alternativa face 
a destinos mais longínquos e dispendiosos, registou um crescimento 
significativo.

No que se refere ao crescimento da oferta, devido ao carácter irreversível 
da maioria dos investimentos hoteleiros, os promotores mantiveram a 
data de abertura dos hotéis cujos trabalhos já estavam em curso. Em 
relação aos projectos que se encontravam numa fase inicial, a estratégia 
foi a de repensar e eventualmente adiar, excepto nos casos em que o 
financiamento à construção estava já completamente assegurado.

No investimento hoteleiro, e em linha com o esperado, a actividade 
foi modesta em Portugal. Nesta fase do mercado, os responsáveis 
pelos grandes grupos de hotelaria concentram os seus esforços no 
reposicionamento dos produtos e dos serviços, suspendendo ou adiando 
os planos de desenvolvimento e expansão previstos.

As perspectivas para o fecho de ano não são animadoras para o sector 
turístico em Portugal. Ainda que dados recentes confirmem que as 
expectativas iniciais terão sido demasiado pessimistas, o Verão de 2009 
foi ainda assim pouco rentável para a maioria das unidades hoteleiras, 
tendo em conta as fortes reduções de preços praticadas um pouco por 
todo o país. As expectativas de ligeira recuperação económica durante 

INDICADORES TURíSTICOS NACIONAIS*

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 Variação 2008-2009

Movimentos de Passageiros nos Aeroportos (Milhões)

hóspedes (Milhões)

Dormidas (Milhões)

Proveitos hotelaria (Milhões)

Proveitos por Dormida (Milhões €)

10,30

5,20

15,60

678,90

43,49

11,10

5,60

16,40

756,20

46,00

12,00

6,00

17,40

827,40

47,66

12,70

6,30

17,60

877,30

49,81

11,90

5,90

16,10

761,10

47,37

-6,0%

-6,1%

-8,8%

-13,2%

-4,9%
fonte: INE e ANA; análise Cushman & Wakefield, Junho 2009
* Valores do 1º Semestre

CRESCIMENTO DAS DORMIDAS NOS ESTABELECIMENTOS hOTELEIROS POR REGIãO*

Ano Total Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira

2008

2009

1,4%

-8,8%

2,9%

-3,5%

4,2%

-2,9%

3,2%

-10,4%

1,3%

3,4%

-2,6%

-10,4%

-5,9%

-5,5%

6,6%

-12,3%
fonte: INE; análise Cushman & Wakefield, Junho 2009
* Valores do 1º Semestre

2010 deverão animar este sector, para o qual se espera uma evolução 
positiva, ainda que modesta no próximo ano.

PrinciPais indicadorEs
Os principais indicadores de turismo em Portugal retratam a dificuldade 
já vivida pelo sector desde o segundo semestre de 2008. Os dados 
de fecho do primeiro semestre de 2009 permitem prever um ano 
globalmente negativo para o sector turístico nacional.

Os indicadores de tráfego aéreo apresentaram quebras nos quatro 
principais aeroportos nacionais. O Algarve foi a região que maior 
quebra registou em número de passageiros, cerca de 10% face a igual 
período de 2008, sendo sem dúvida o destino turístico nacional que 
mais tem sofrido com a crise. Este facto é facilmente explicado pela 
situação económica vivida nos seus principais mercados emissores, a 
Alemanha e o Reino Unido.

Os aeroportos de Lisboa e da Madeira sofreram também quebras 
importantes, na ordem dos 5%, facto decorrente uma vez mais da sua 
dependência do mercado externo. O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, 
no Porto, foi o que registou uma menor quebra, cerca de 4%, devido 
ao cada vez maior peso das companhias low cost, geralmente menos 
afectadas em período de crise. A Ryanair, segundo maior operador do 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, anunciou recentemente a abertura 
de uma base de operações a partir de Outubro deste ano. Será a 
primeira companhia aérea estrangeira a basear parte da sua actividade 
em Portugal.

PASSAGEIROS AEROPORTUÁRIOS – REGIõES DO ALGARVE, LISBOA, PORTO E MADEIRA (2009)

Regiões Total Variação (%) Low Cost Variação (%)

algarve

lisboa

Porto

madeira

2.130.295

6.070.776

2.032.792

1.152.627

-10,4

-5,0

-4,4

-5,6

1.554.228

942.136

879.063

168.461

-4,7

-12,7

-4,5

77.7
fonte: INE, ANA; análise Cushman & Wakefield, Junho 2009



15

À semelhança dos dados de tráfego aéreo, os indicadores de desempenho 
da hotelaria durante o primeiro semestre de 2009 registaram uma 
evolução bastante negativa. Os proveitos tiveram uma quebra de 
13% e a procura uma redução de 6% e 9% (hóspedes e dormidas, 
respectivamente), tendo os proveitos por dormida diminuído 5%.

A nível regional, a evolução do número de dormidas foi de quebra 
generalizada em todo o país, à excepção do Alentejo, a única região 
que registou um crescimento no número de dormidas, de 3,4%. As 
regiões da Madeira, Lisboa e Algarve foram claramente as que mais 
sofreram o impacto da quebra da procura, provavelmente devido ao 
forte peso que os turistas estrangeiros, nomeadamente britânicos e 
alemães, têm nestes destinos.

inVEstimEnto
A forte “desalavancagem” do sector financeiro que se viveu de forma 
mais intensa em 2008, mas que ainda se sente na economia, implica 
uma menor liquidez e custos de capital superiores, forçando os 
investidores a um maior compromisso através do reforço dos capitais 
próprios. Este efeito fez com que a actividade de investimento hoteleiro 
no primeiro semestre do ano fosse reduzida, sendo apenas conhecidas 
quatro transacções.

Com excepção da Quinta dos Jardins do Lago, pequena unidade 
hoteleira no Funchal, os restantes negócios aconteceram em Lisboa. 
Especial destaque para a operação do Grupo Orient Express que 

alienou o Hotel Lapa Palace, unidade hoteleira de cinco estrelas com 
109 quartos localizada em Lisboa, à cadeia nacional Olissippo por 
€29,4 milhões.

Em relação à abertura de novas unidades hoteleiras, a crise que hoje se 
vive no sector não impediu ainda um ritmo de aberturas equivalente ao 
que se vem registando nos últimos anos. Assim, no primeiro semestre 
de 2009, foram inauguradas em Portugal 14 novas unidades hoteleiras, 
na sua maioria das categorias 4 e 5 estrelas, totalizando uma nova 
oferta de cerca de 2.000 quartos.

PRINCIPAIS ABERTURAS (2009)

Hotel Localização Categoria Quartos

Axis Porto

h2O Natura

Pousada de  Viseu

Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa

Altis Belém hotel & Spa

Internacional Design hotel

Tivoli Seteais (Renovação)

Blue & Green Tróia Design hotel

Club Med da Balaia (Renovação)

Vila Galé Lagos

Tivoli Victoria Vilamoura

Pousada de Estói

Pestana Promenade funchal

Gat hotel

Porto

Unhais da Serra (Covilhã)

Viseu

Aguieira (Mortágua)

Belém

Lisboa

Sintra

Tróia 

Balaia (Algarve)

Lagos

Vilamoura

faro

funchal 

Lisboa

3 estrelas

4 estrelas sup

Pousada

5 estrelas

5 estrelas

4 estrelas

5 estrelas

5 estrelas

—

4 estrelas

5 estrelas

Pousada

4 estrelas

3 estrelas

145

 90

 84

152 (apartamentos)

 50

 55

 30

 61 + 144 apartamentos

372

247

280

 63

110

 71

fonte: Cushman & Wakefield, Junho 2009
Lista não exaustiva

poRTugAl | HoTÉiS | OUTONO 2009

INVESTIMENTO EM hOTéIS – TRANSACçõES (2009)

Hotel Localização Quartos Categoria Comprador Vendedor

hotel Villa Rica

Palácio Braamcamp (projecto)

Lapa Palace

quinta Jardins do Lago

Lisboa

Lisboa

Lisboa

funchal – Madeira

171

20 – 24

109

40

4 estrelas

n.a.

5 estrelas

5 estrelas

Vip hotéis

Alutel (Grupo 3k)

Olissippo hotels

Grupo Leacock* 

Grupo fibeira 

CM Lisboa

Orient Express hotels

Investidor Privado

fonte: Cushman & Wakefield, Junho 2009
* Aquisição parcial

OLISSIPPO LAPA PALACE – LISBOA

fonte: Olissippo hotels
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INVESTIMENTO TOTAL POR SEMESTRE

fonte: Cushman & Wakefield, Junho 2009
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fonte: Cushman & Wakefield, Junho 2009
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MERcAdo dE inVESTiMEnTo

PrinciPais indicadorEs
O volume de transacções registado no primeiro semestre do ano espelha 
de forma clara o estado do mercado de investimento imobiliário em 
Portugal. À semelhança do sucedido na grande maioria dos países 
europeus, 2009 foi até à data um ano parco em transacções.

No primeiro semestre de 2009 registaram-se em Portugal 21 negócios 
de investimento em activos imobiliários, num volume de pouco mais de 
€150 milhões. Este valor, face aos €318 milhões transaccionados em 
igual período de 2008, altura em que o mercado já sofria os efeitos da crise 
que ainda atravessamos, representa uma quebra de mais de 50%.

Os negócios realizados são também um reflexo da crise do sector, tendo 
sido mais frequentes negócios de pequena dimensão, com o valor 
médio transaccionado a situar-se nos €7 milhões, consideravelmente 
inferior à média dos últimos dez anos de €20 milhões. No que se 
refere à origem do investimento, o peso do investimento estrangeiro 
foi modesto em 2009, tendo representado cerca de 20% do volume 
total transaccionado.

No entanto, e também em linha com o que se tem verificado noutros 
países europeus, o segundo trimestre do ano denotou uma maior 
actividade por parte dos investidores, ainda que o volume de transacções 
tenha sido equivalente ao do primeiro trimestre.

Apesar de haver registo de apenas um negócio, os investidores 
estrangeiros estão de volta ao mercado nacional, estudam oportunidades 
e acompanham a evolução dos preços. Os fundos oportunistas são 
os que se mantêm mais activos, mas tem havido dificuldade na 
concertação entre o valor pedido e o oferecido. Os fundos fechados, 
principalmente alemães, procuram activamente imóveis core de 
dimensão média, mas com critérios muito exigentes. Estes investidores 
estudam atentamente a qualidade dos contratos de arrendamento, dos 
imóveis e sustentabilidade das rendas futuras, tendo em conta o seu 
perfil tradicionalmente mais avesso ao risco.

Os Fundos de Investimento Imobiliário (FII) nacionais têm vindo 
lentamente a recuperar das dificuldades de liquidez que sofriam 
no final de 2008 e foram os responsáveis pela quase totalidade das 
transacções verificadas até Junho de 2009. Não obstante a concorrência 
que enfrentam de outros produtos financeiros, em especial das 
obrigações bancárias, os FII abertos foram responsáveis por mais de 
50% do volume transaccionado no mercado português. Os fundos 
fechados, menos expostos às flutuações de mercado, fecharam cerca 
de €50 milhões em aquisições e mantêm-se activos em busca de 
novas oportunidades.

A análise do investimento por sector de actividade retrata mais uma 
vez um ano atípico, com o maior peso do investimento alocado ao 
sector industrial, tradicionalmente menos procurado pelos investidores 
institucionais. Seguem-se os imóveis de uso misto e o sector residencial, 
ao qual foram destinados 15% do volume total investido no semestre, 
transacções todas elas enquadradas nos recentemente criados FIIAH1. Os 
sectores de escritórios e de retalho, desde sempre os mais procurados para 
a actividade de investimento imobiliário, tiveram uma presença modesta 
em 2009, respectivamente 12% e 5% do volume transaccionado.

MARKETBEAT

(1) fundos de Investimento Imobiliário em Arrendamento habitacional

fonte: Cushman & Wakefield, Junho 2009

Uso Misto
Industrial

Outros
Residencial Retalho

Escritórios hotéis

INVESTIMENTO POR SECTOR (2009)

4,1%

11,8%

15,5%

5,1%

34,3%

25,0%

4,2%
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No que se refere aos valores de mercado, a subida generalizada dos 
yields em todos os sectores, iniciada em Junho de 2008, manteve-se 
até hoje, traduzindo-se em importantes quebras de valor nos activos 
imobiliários.

Nos últimos doze meses os yields prime de mercado registaram subidas 
entre os 100 e os 175 pontos base, com os sectores de retail parks e 
escritórios a serem mais penalizados face ao comércio de rua, centros 
comerciais e industrial. Em Junho de 2009 os yields prime situavam-se 
nos 7,50% para escritórios, 6,50%2 para centros comerciais, 7,75%2 
para retail parks e 8,50% para o sector industrial. A expectativa até ao 
final do ano será de estabilização dos valores, sendo que a correcção 
deverá estar já próxima do fim.

No que se refere à actividade de investimento na segunda metade do 
ano, as expectativas são de franca melhoria. O já referido regresso 
ao mercado dos investidores estrangeiros e o aumento de liquidez 
dos fundos de investimento imobiliário nacionais, são um sinal da 
actividade que pode registar-se em Portugal até ao final de 2009. Após 
uma quebra agressiva dos valores, actualmente estes já se encontram 
em níveis sustentáveis que permitirão a realização de um maior volume 
de negócios. A apetência do sector imobiliário também voltou a 
aumentar junto dos investidores institucionais, e Portugal volta a ser 
estudado e colocado no mapa das grandes casas de investimento. O 
recentemente conhecido aumento de liquidez dos Fundos Abertos 
Alemães é o primeiro sinal desta retoma do imobiliário como classe 
de investimento alternativa aos activos financeiros. De acordo com a 
BVI, associação alemã de gestão de fundos, os Fundos Imobiliários 
Abertos Alemães registaram uma entrada de capital de Janeiro a Junho 
deste ano na ordem dos 3,1 mil milhões de Euros.

o Futuro
A recuperação da crise económica não deverá acontecer antes do 2º 
semestre de 2010, de acordo com as últimas previsões nacionais e 
internacionais, e os seus efeitos continuarão a sentir-se no mercado 
imobiliário e na economia em geral por algum tempo. O investimento 
imobiliário tal como o conhecemos nos últimos anos mudou 
consideravelmente, e verdades absolutas do passado em breve serão 
abandonadas. A montagem de negócios de investimento, como é 
o forward funding, deverá ser cada vez menos frequente, o risco da 
promoção voltará às mãos do promotor na sua totalidade, sendo a 
colocação dos activos nos veículos de investimento mais tardia, com 
imóveis já concluídos e com garantias parciais ou totais de ocupação. 
Factores como a qualidade do imóvel, sustentabilidade das rendas 
projectadas, risco de ocupação, segurança dos contratos, entre outras, 
serão cada vez mais importantes nos negócios, que não voltarão a ser 
vistos como simples garantias de cash flows futuros.

A diferenciação entre activos prime e não prime será também cada vez 
mais forte, e o prémio a pagar por activos de maior risco será superior 
ao praticado no passado. O diferencial entre yields prime e médias do 
mercado tem vindo a aumentar e é previsível que esta tendência se 
mantenha a médio prazo. Prevê-se também uma maior dificuldade de 
colocação de activos não prime junto de investidores institucionais.

(2) yield Líquido

fONTES PEREIRA DE MELO Nº 7 – LISBOA

PLATAfORMA LOGíSTICA DIA – TORRES NOVAS

fonte: Cushman & Wakefield

fonte: Cushman & Wakefield

EVOLUçãO DOS YielDs PRime (2000-2009*)

fonte: Cushman & Wakefield, Junho 2009
* 1º Semestre

Escritórios (yield Bruto) Centros Comerciais (yield Líquido)
Industrial (yield Bruto)

(%
)

Ano
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

12

9

6

3



18

MARKETBEAT

Para mais informações ou para obter cópias 
adicionais deste estudo, por favor contacte:
Filipa mota carmo, Marketing
filipa.carmo@eur.cushwake.com
Cushman & Wakefield
Av. da Liberdade, 131- 2º
1250 -140 Lisboa – Portugal
Tel.: +351 21 322 47 57
fax: +351 21 343 21 17

Este relatório contém informação publicamente disponível, e foi utilizada pela Cushman & Wakefield no 
pressuposto de ser correcta 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.

Para uma informação mais detalhada e actualizada sobre os variados sectores de imobiliários aceda ao 
knowledge center da Cushman & Wakefield: www.cushmanwakefield.com/knowledge
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