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P RI N CI PA I S TE N D Ê N CIAS PARA O IMOB ILIÁRIO EM 2020

CONFIRMAÇÃO DE NOVOS PATAMARES
O mercado imobiliário nacional está efetivamente num novo ciclo alavancado na procura internacional. O ano 2020
vai confirmar novos patamares no investimento em imobiliário de rendimento, com um volume acima dos 3.000
milhões de euros, e níveis de ocupação em escritórios superiores a 200.000 m2 em Lisboa e 50.000 m2 no Porto.

ABSORÇÃO ALAVANCADA POR CONTRATOS DE PRÉ-ARRENDAMENTO
A disponibilidade imediata de produto vai continuar escassa ao longo de 2020, na medida em que a oferta nova que
vai ser colocada ainda é reduzida. Contudo estão a arrancar novos projetos com dimensão que irão assegurar
contratos de arrendamento durante a construção e impulsionar os níveis de absorção em escritórios e logística.

RENDAS E PREÇOS A SUBIR
A procura elevada e uma ainda reduzida disponibilidade imediata de produto vão continuar a pressionar a subida dos
valores de arrendamento no mercado de ocupação, nomeadamente em escritórios, comércio de rua e logística; assim
como o aumento dos valores de venda na habitação. No mercado de investimento, a elevada liquidez a par da
escassez de produto tenderão a pressionar a redução das yields nomeadamente em escritórios e hotéis, assim como
em classes de ativos imobiliários emergentes como habitação para arrendamento.

EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR NO FOCO DAS
EMPRESAS E DOS PROPRIETÁRIOS
Os centros comerciais vão continuar a incorporar estratégias que visam a experiência do consumidor. Nas empresas a
atração e retenção de talento, está no topo das prioridades, e a localização do local de trabalho (seja um escritório
ou uma plataforma logística), o edifício e toda a envolvente bem como a própria conceção do espaço interior, são,
cada vez mais, fatores críticos na experiência vivida pelos colaboradores.
A tecnologia digital vem maximizar esta experiência e, à semelhança do que já se começa a verificar no comércio, irá
fazer parte integrante do customer journey do utilizador do edifício, onde apps facilitam a vida e potenciam a
comunicação. Simultaneamente conceitos de Hospitality são gradualmente introduzidos na gestão de edifícios, tais
como serviço de concierge.

AUMENTO DA OFERTA DE HABITAÇÃO E
DIVERSIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÕES E CONCEITOS
O pipeline de construção para habitação é elevado. Vão continuar a ser reabilitados diversos edifícios nos centros
urbanos de Lisboa e Porto. No entanto aumentam os projetos de construção nova e vai assistir-se a uma expansão da
promoção para os concelhos limítrofes.
Simultaneamente, existirá uma maior diversificação de oferta para habitação. Por um lado mais apartamentos para
venda para a classe média; por outro, o inicio da construção de habitação para arrendamento e outros conceitos
relacionados como o co-living ou residências de estudantes.
A diversificação de usos e conceitos em projetos de maior dimensão permitirão a criação de novas centralidades e
verdadeiras comunidades.
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ECONOMIA
Economia cresce a um ritmo moderado com impacto reduzido no mercado laboral.
Inflação deverá manter-se abaixo de 1%.

8
INVESTIMENTO
Investimento em imobiliário de rendimento irá manter-se robusto, no patamar dos
3.000 milhões de euros. Falta de produto core vai alavancar transações de
forward-purchase. A compressão das yields irá acentuar-se em alguns setores,
nomeadamente escritórios, hotéis e ativos alternativos.

14
ESCRITÓRIOS
O arranque de projetos de grande dimensão vai permitir acomodar a elevada procura e
alavancar a absorção de espaços de escritórios, com contratos de pré-arrendamento. As
rendas vão continuar a subir em Lisboa e estagnar no Porto. Foco na atração de talento
orienta, cada vez mais, as empresas na seleção do escritório.

20
COMÉRCIO
O comércio eletrónico mantém uma elevada taxa de crescimento mas uma
representatividade ainda reduzida. A experiência do consumidor está no foco da
estratégia dos centros comerciais e dos retalhistas. Comércio de rua mantém dinamismo,
com elevado número de aberturas, reposicionamento de algumas artérias e aumento
das rendas prime.
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ARMAZÉNS E LOGÍSTICA
Arranque de novos projetos, quer à medida de ocupantes quer de construção especulativa, vai impulsionar a absorção de espaços
de logística em Lisboa e no Porto. Paralelamente a oferta de produto novo vai induzir a subida da rendas prime. Verifica-se o
interesse por parte de alguns promotores e proprietários na conversão de instalações industriais desativadas em espaços de logística
e indústria ligeira.

26
ALOJAMENTO TURÍSTICO
Portugal deverá continuar a atrair um crescente número de turistas embora no setor
hoteleiro se antecipe a confirmação da estabilização já observada em 2019. Um
acréscimo significativo no número de novos quartos em Lisboa e no Porto deverá
refletir-se numa redução da taxa de ocupação, mas prevê-se ainda um crescimento
ligeiro do RevPar.

30
HABITAÇÃO
A promoção de habitação vai aumentar em 2020 mas manter-se-á um número
diminuto de fogos disponíveis para venda. Ligeiro aumento dos valores de venda em
Lisboa e crescimento moderado no Porto. Subidas mais acentuadas em outros
concelhos das respetivas áreas metropolitanas onde a promoção arranca após
muitos anos sem oferta nova. Deverão também iniciar-se os primeiros projetos de
habitação para arrendamento.

36
RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES
O número de estudantes universitários provenientes do estrangeiro deverá
continuar a crescer de forma expressiva e um elevado pipeline de residências
especializadas deverá dar resposta à atual escassez de oferta. Alguns dos novos
projetos vão incorporar usos mistos.
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ECONOMIA

Economia cresce a um ritmo moderado com impacto reduzido no mercado
laboral. Inflação deverá manter-se abaixo de 1%.
À semelhança do que se irá observar de um modo geral pela

O mercado laboral verifica atualmente uma situação de elevada

Europa fora, Portugal deve verificar em 2020 um abrandamento

empregabilidade que se espelha em acréscimos na criação de

na taxa de crescimento económico, com uma previsão de 1,3%

emprego cada vez mais reduzidos. Deste modo a taxa de

face a uma estimativa de 1,9% em 2019. Não obstante, o

desemprego em Portugal deverá diminuir apenas 0,2 pontos

crescimento previsto para Portugal é superior à média dos países

percentuais em 2020 para 6,3%.

da Zona Euro, onde se prevê um aumento de 1%.

FIGURA 1: PIB E TAXA DE DESEMPREGO

PIB
Taxa de Desemprego

Fonte: Oxford Economics, janeiro 2020

Uma menor criação de emprego reflete-se num menor acréscimo

O montante de crédito malparado (Non-Performing Loans - NPLs)

do consumo privado, o qual se prevê aumentar 1,9% (face a

e de ativos imobiliários (Real Estate Owned - REOs) no sistema

2,2% em 2018).

bancário português é ainda elevado, em comparação com outros
países europeus, pelo que se prevê que se continue a verificar a

No entanto, a previsão de uma reduzida taxa de inflação, de

alienação de algumas carteiras de volume significativo ao longo

0,7%, irá ter um contributo positivo nos rendimentos familiares.

de 2020. Contudo, esta é uma situação que está concentrada
em alguns bancos e que não tem representado um obstáculo

Com a manutenção de uma política monetária do Banco Central

significativo à politica de incremento de crédito aos particulares e

Europeu (BCE) acomodatícia, não são esperados aumentos nas

a empresas.

taxas de juro de curto prazo ao longo de 2020 e 2021.
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Investimento em imobiliário de rendimento irá manter-se robusto, no patamar
dos 3.000 milhões de euros. Falta de produto core vai alavancar transações de
forward-purchase. A compressão das yields irá acentuar-se em alguns setores,
nomeadamente escritórios, hotéis e ativos alternativos.

O ano de 2019 foi marcado por uma inversão na posição

Deste modo o investimento em imobiliário não residencial

política do Banco Central Europeu, com a retoma do

registou um novo valor histórico de 5.750 milhões de euros. O

Quantitative Easing, e a continuação de uma política

investimento foi significativo em todos os setores destacando-se

acomodatícia. Um cenário de manutenção de taxas de juro

um elevado crescimento no setor hoteleiro e nas residências de

baixas favorece o setor imobiliário pois assegura um prémio

estudantes.

interessante sobre as obrigações de tesouro, e Portugal tem sido

INVESTIMENTO ROBUSTO, NO PATAMAR DOS 3.000
MILHÕES DE EUROS.

francamente beneficiado.
Em 2019, verificou-se em Portugal um novo recorde no volume
de investimento em imobiliário de rendimento com um total de

Considerando o pipeline, nomeadamente as operações

3.550 milhões de euros alocados ao setor. Acresce um total de

atualmente em curso e outras que estão a ser desenhadas para

mais 1.500 milhões de euros investido em imóveis para

vir a mercado em breve, o investimento em imobiliário de

desenvolvimento e ainda 700 milhões de euros de carteiras de

rendimento deverá ficar novamente em 2020 acima dos 3.000

ativos resultantes de crédito mal parado alienadas pela banca.

milhões de euros.

FIGURA 2: VOLUME DE INVESTIMENTO EM IMOBILIÁRIO DE RENDIMENTO
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Fonte: CBRE Research
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Prevemos a transação de diversos portefólios de média e grande

É importante destacar que a boa performance do mercado de

escala em vários setores. A estes também se deverão juntar a

investimento não é alheia à perceção que os fundamentais do

transação de alguns fundos imobiliários na sua totalidade ou

mercado de ocupação ou arrendamento irão manter-se robustos

mesmo operações de fusões e aquisições envolvendo a compra

nos próximos anos, quer devido ao aumento significativo da

de sociedades gestoras.

procura em muitos setores, como nos escritórios, hotéis e no
segmento alternativo, bem como alguma inércia na promoção de

Por outro lado, a crescente falta de produto core, nos mercados

novos imóveis nestes setores, desequilíbrio este que fundamenta

europeus e em Portugal, deverá levar a que se concluam várias

a expectativa de fortes subidas de rendas no curto e médio prazo.

transações durante o período de construção dos imóveis,

PLAYERS PORTUGUESES GANHAM MAIS DINÂMICA.

designadas operações de forward-purchase e forward-funding,
nomeadamente em escritórios, logística e habitação.

Os players portugueses estão a ganhar cada vez mais dinâmica,
O interesse no setor hoteleiro vai manter-se elevado em 2020,

tendo investido em 2019 mais 30% que no ano anterior,

prevendo-se um aumento do investimento relativamente a 2019.

assegurando uma quota de 12% no total do volume de

No ínicio do ano deverá ser concluída a transação de uma

investimento. No entanto, a entrada em vigor do regime das

carteira de um grupo hoteleiro, com um valor próximo de 300

SIGI’s no início do ano passado não contribuiu ainda para este

milhões de euros. Adicionalmente, encontram-se em

acréscimo. Só agora estão a ser criadas as primeiras sociedades,

comercialização diversos ativos que, com a crise, ficaram sob

e o investimento que estas possam realizar em 2020 será

gestão de fundos de reestruturação, assim como novas unidades

predominantemente capital estrangeiro. Só em 2021 prevemos

hoteleiras.

uma maior alocação de capital captado no mercado doméstico,
principalmente se houver um número significativo de novas SIGI’s
a entrar no mercado.

O setor alternativo de residências de estudantes, vai igualmente
continuar em alta, passando quase a uma classe de ativos
tradicional. O mesmo caminho, iniciado pelas residências de

Não obstante, em 2020, os fundos abertos deverão ter um papel

estudantes há três anos atrás, irá agora observar-se na habitação

mais relevante, prevendo-se que vários fundos abertos

para arrendamento e outros conceitos daqui derivados como o

portugueses regressem a uma política de investimento ativa.

co-living. A CBRE prevê que estes setores alternativos representem

Paralelamente, alguns Familly Offices e promotores mais

um volume de investimento superior a 500 milhões de euros em

capitalizados e com acesso mais fácil a financiamento poderão

2020.

tornar-se mais ativos em 2020.

Em contra ciclo, deverá estar o setor dos centros comerciais e

Deste modo deveremos verificar novamente um acréscimo no

retail parks, que registou nos últimos dois anos um elevado

volume de investimento com origem no mercado doméstico, mas

volume de investimento: em 2018, derivado da transação de

serão os investidores estrangeiros que irão continuar a dominar o

centros comerciais de grande dimensão; e em 2019, de um

mercado português, até porque têm uma maior capacidade para

número significativos de ativos. Em 2020 prevemos a transação

concretizar operações de grande volume.

de um número menor de estabelecimentos comerciais, entre 10 e
15 face a 23 em 2019, e deste modo só prevemos um
investimento mais significativo se for transacionado algum ou
vários dos maiores centros comerciais do país.
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ACENTUA-SE A COMPRESSÃO DE YIELDS EM
ALGUNS SETORES.

Algumas classes de ativos imobiliários que não as tradicionais,
como as residências de estudantes, habitação para
arrendamento ou residências para seniores, deverão igualmente

As yields prime, estão já num nível muito baixo. No entanto,

observar uma compressão nas yields, na medida em que os

somos da opinião que poderão reduzir mais cerca de 25 pontos

investidores alargam as opções de investimento para além dos

base em 2020 se forem transacionados os melhores ativos de

classes de ativos convencionais, na expetativa de obter maiores

mercado, nomeadamente em escritórios e hotéis com contratos

retornos.

de arrendamento.

FIGURA 3: TAXA DE RENTABILIDADE DE ESCRITÓRIOS E DE OBRIGAÇÕES TESOURO A 10 ANOS
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AUMENTO DO FINANCIAMENTO AO IMOBILIÁRIO.

Para além disso, tal como no crédito à habitação o Banco de
Portugal tem estado atento ao financiamento do imobiliário

Os bancos em Portugal vão continuar a aumentar o

comercial e faz transparecer que quererá garantir elevados níveis

financiamento em imobiliário de rendimento e de promoção,

de prudências nesta matéria.

embora mantendo algum grau de conservadorismo e
desfasamento em relação ao novo tipo de ativos que surgem no

Em 2020 deverão entrar em vigor em Portugal os Fundos de

mercado. Efetivamente o foco deverá continuar na habitação

Crédito. A introdução destes fundos, mais conhecedores e

para venda, escritórios e hotéis, que é onde está o grosso do

especializados no mercado imobiliário, irá dinamizar ainda mais

mercado, mas começando a financiar habitação para

o mercado português, principalmente em operações de menor

arrendamento e os conceitos de co-working e co-living, embora

dimensão, ou na fase de construção, ou localizadas em áreas

aqui ainda estejam no início da curva de aprendizagem.

mais periféricas ou ainda em setores mais alternativos. Ou seja, a
banca tem maior resistência em participar pois não conhece tão

As condições de financiamento em Portugal têm-se aproximado

bem o mercado.

dos mercados mais competitivos em termos de margem,
amortização e LTV. Contudo as comissões continuam mais
elevadas e os efeitos que a crise teve na liquidez do setor ainda
se fazem sentir, com os bancos muito avessos a estruturas de
financiamento que tragam muito risco de refinanciamento, como
são, por exemplo, a amortização da totalidade ou quase
totalidade do capital na maturidade.

P R I N C I PA I S T E N D Ê N C I A S
•

Investimento robusto no patamar dos 3 mil milhões de euros.

•

Aumento do investimento no setor hoteleiro e redução no comércio.

•

Maior número de transações em ativos em desenvolvimento (forward-purchase),
nomeadamente de escritórios e conceitos de habitação.

•

Compressão de yields em escritórios, hotéis e ativos alternativos.

•

Aumento do financiamento ao imobiliário.

TENDÊNCIAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO 2020
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ESCRITÓRIOS

O arranque de projetos de grande dimensão vai permitir acomodar a
elevada procura e alavancar a absorção de espaços de escritórios, com
contratos de pré-arrendamento. As rendas vão continuar a subir em
Lisboa e estagnar no Porto. Foco na atração de talento orienta, cada vez
mais, as empresas na seleção do escritório.

A ABSORÇÃO VAI MANTER-SE ELEVADA MAS
ALAVANCADA POR CONTRATOS DE PRÉ
ARRENDAMENTO.

A CBRE prevê que a absorção exceda os 200.000 m2 em 2020,
uma área superior à ocupada em 2019. À semelhança do que já
se verificou no ano passado, a absorção será alavancada por
contratos de pré-arrendamento em edifícios em construção ou

Apesar da escassez de espaços de escritórios na cidade de

pela aquisição de imóveis para ocupação própria, situações que

Lisboa, em 2019 foram contratados 194.000 m , uma área

deverão representar mais de 30% da absorção (face a 25% em

alavancada por contratos de pré-arrendamento, que

2019). O setor de TMTs & Utilities continua em franca expansão

representaram 25% da absorção.

e deverá representar cerca de 50% da ocupação. Prevêem-se

2

também algumas transações de relevo resultantes de estratégias
No final de 2019, arrancaram, finalmente, projetos de escritórios

de consolidação do setor financeiro.

de grande dimensão e outros estão previstos iniciar obra este
ano. Contudo, estes projetos só estarão concluídos dentro de

Iremos continuar a observar a abertura de novos espaços flexíveis

dois ou três anos. Em 2020 deverão ser concluídos 53.300 m2,

quer por parte de operadores internacionais quer nacionais. A

de novos espaços empresariais em Lisboa, dos quais apenas

ocupação de espaços de escritórios por parte de operadores de

23.000 m2 estão ainda disponíveis para arrendamento. Deste

espaços flexíveis deverá representar mais de 10% da área em

modo, a oferta de produto vai continuar escassa em 2020 com

2020. Este é um formato que mantém uma elevada procura,

uma taxa de disponibilidade abaixo de 5%.

derivado da própria natureza do conceito - de flexibilidade,
partilha e comunidade - adaptado a uma nova geração

Em oposição, a procura mantém-se muito elevada. Se somarmos

empresarial; mas que num contexto atual de elevada escassez de

a área de todas as empresas que procuram atualmente espaços

espaços tradicionais apresenta-se como uma solução temporária

de escritórios, temos cerca de 300.000 m2.

para as empresas até encontrarem um escritório definitivo.

FIGURA 4: OCUPAÇÃO DE ESCRITÓRIOS
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A CBRE prevê uma estabilização no valor das rendas do Porto em
2020, à semelhança do que se verificou em 2019, após uma
subida significativa em todas as zonas em 2018. Deste modo, a
renda prime deve manter-se em 18€/m2/mês no CBD e
No Porto, continuamos a ver empresas internacionais à procura

17€/m2/mês na Baixa. Repare-se, que a atratividade do Porto,

de espaços de escritórios para a instalação de áreas de

resulta de uma elevada qualidade de vida e acesso a um

investigação e desenvolvimento (R&D), assim como, diversas

mercado laboral muito qualificado, mas também de rendas de

empresas do sector tecnológico, tanto nacionais como

escritório ainda muito competitivas face a outras cidades

estrangeiras. As zonas de Matosinhos e Baixa são as mais

europeias.

privilegiadas por estas empresas por serem zonas com uma vasta

NECESSIDADE DE ATRAIR TALENTO, COLOCA A
EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR NO FOCO DOS
PROPRIETÁRIOS E DOS OCUPANTES.

oferta de conveniência e lazer, espaços menos convencionais e
boa rede de metropolitano. Por outro lado há diversas empresas
nacionais e estrangeiras, já estabelecidas no Porto, que estão em
crescimento.

Num contexto de elevada empregabilidade, a atração e retenção
Em 2020 deverão ser concluídos 45.000 m de espaços de

de talento, é cada vez mais estratégica e prioritária para as

escritórios, dos quais apenas 18.000 m2 estão ainda disponíveis

empresas. Deste modo, as empresas estão focadas no ambiente

para arrendamento. Outros 46.000 m deverão ser concluídos

que proporcionam aos seus colaboradores, dentro e fora do

em 2021.

espaço do escritório, com o objetivo de maximizar a sua

2

2

experiência. Experiência esta, que vai além do espaço físico da
Somos da opinião que em 2020 poderão ser novamente

empresa, estende-se para o edifício e zona envolvente e é

ocupados aproximadamente 70.000 m (em 2019, foram

desenhada em função do perfil das pessoas que lá trabalham.

2

registados 68.500 m2), mas mais de metade irá resultar de
contratos de pré-arrendamento, uma vez que a disponibilidade

Desta forma a gestão de um edifício deixa de estar focada na

de escritórios é reduzida.

manutenção e nas facilities do mesmo e passa a colocar no
centro da estratégia os utilizadores do edifício e as suas

RENDAS VÃO CONTINUAR A SUBIR EM LISBOA E
ESTAGNAR NO PORTO.

necessidades. As empresas, cada vez mais, privilegiam edifícios
que se adequam às necessidades e comportamentos dos seus
trabalhadores: edifícios com vida própria, que funcionam como

Dado que a oferta de produto em Lisboa vai continuar escassa

espaços de ponto de encontro, entre trabalhadores, entre as

em 2020, acentuando-se inclusivamente a quebra na taxa de

varias empresas que ocupam o edifício e até entre os seus

disponibilidade, a CBRE prevê a manutenção da tendência de

visitantes. O escritório já não é, apenas, um local de trabalho

crescimento das rendas ao longo de 2020, podendo atingir em

mas também um espaço onde as pessoas podem viver

algumas zonas acréscimos na ordem dos 10%. A renda prime

experiencias a vários níveis: ócio, desporto, cultura.

deverá aumentar 4% no CBD1 atingindo 26€/m2/mês e 9% na
Zona Ribeirinha para 25€/m2/mês.

A tecnologia digital vem maximizar esta experiencia e, à
semelhança do que já se começa a verificar no comércio, irá

A Zona Ribeirinha é atualmente a localização privilegiada para

fazer parte integrante do customer journey do utilizador de um

trabalhar dada a sua proximidade ao rio, oferta de lazer e

edifício de escritórios. Os edifícios passam a oferecer plataformas

excelente rede de transportes. Consequentemente é a zona

(apps) que facilitam a vida aos utilizadores e a comunicação com

procurada pelas empresas para as quais a atração de talento é

eles.

fundamental. Acreditamos que as rendas da Zona Ribeirinha
tenderão a convergir com as do CBD1, mas tal só se irá verificar

Na ótica de maximização da experiência do utilizador, conceitos

com o desenvolvimento de produto novo.

de Hospitality são gradualmente introduzidos na gestão de um
edifício de escritórios, tais como a formação do staff, uniformes,
serviço de concierge, e outro tipo de serviços de acordo com o
perfil do utilizador.

TENDÊNCIAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO 2020
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ESCRITÓRIOS

P R I N C I PA I S T E N D Ê N C I A S
•

Absorção vai manter-se elevada, alavancada por contratos de pré-arrendamento.

•

Crescimento da oferta e procura de espaços flexíveis, derivada da própria natureza do
conceito assim como da necessidade de colmatar escassez de espaços tradicionais.

•

Necessidade de atrair talento, coloca a experiência do utilizador no foco dos proprietários e
dos ocupantes.

•

Rendas vão continuar a subir em Lisboa e estagnar no Porto.

CBRE RESEARCH | © 2019 CBRE, INC.
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COMÉRCIO

O comércio eletrónico mantém uma elevada taxa de crescimento mas uma
representatividade ainda reduzida. A experiência do consumidor está no
foco da estratégia dos centros comerciais e dos retalhistas. Comércio de rua
mantém dinamismo, com elevado número de aberturas, reposicionamento
de algumas artérias e aumento das rendas prime.

O crescimento do consumo privado deverá abrandar
relativamente aos últimos dois anos mas ainda assim aumentar
1,9% em 2020, enquanto o volume de negócios do comércio a
retalho deverá incrementar cerca de 3%. O comércio eletrónico
continuará a crescer a um ritmo bem mais acelerado, de 10%,
mas estima-se que represente apenas 4,3% do total das vendas
em 2020.

FIGURA 5: PESO DO COMÉRCIO ELETRÓNICO NAS VENDAS DE COMÉRCIO A RETALHO
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Fonte: Euromonitor
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COMÉRCIO

EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR NO FOCO DA
ESTRATÉGIA DOS CENTROS COMERCIAIS.

COMÉRCIO DE RUA MANTÉM DINAMISMO COM
ELEVADO NÚMERO DE ABERTURAS E
REPOSICIONAMENTO DE ALGUMAS ARTÉRIAS.

Os centros comerciais são um mercado maduro, onde não são
esperados novos empreendimentos. Devemos, no entanto,

O comércio de rua vai manter um dinamismo elevado,

continuar a assistir a novos projetos de expansão, prevendo-se a

particularmente em zonas impactadas pelo crescimento do

conclusão do NorteShopping e do Ubbo e o arranque das obras

turismo e pela reabilitação de diversos edifícios. Continuamos a

no Colombo. No formato de retail park prevê-se igualmente

ter uma elevada procura para os eixos principais.

algumas expansões, nomeadamente no Matosinhos Retail Park,
bem como o desenvolvimento de novos projetos, nomeadamente

A conclusão das obras em alguns edifícios da Avenida da

a inauguração do Lisboa Retail Park (33.000 m ) e o início das

Liberdade, em Lisboa, vai permitir a entrada de novas insígnias

obras do Estoril Retail Park (8.000 m2), ambos na região de

de luxo e premium. O mesmo se verifica na Avenida dos Aliados

Lisboa.

no Porto, onde a remodelação de diversos edifícios permitiu a

2

abertura de quatro marcas de segmento alto em 2019 que sairão
A experiência do consumidor está no foco da estratégia dos

reforçadas com as novas aberturas em 2020, posicionando esta

centros comerciais, e os projetos de expansão e de remodelação

avenida como a artéria de maior prestígio na cidade invicta.

têm isso presente, aproveitando para incrementar outros usos e
diversificar a oferta. Não é só a renovação das praças de

À medida que vão sendo reabilitados diversos edifícios e não há

restauração, é necessário criar zonas de entretenimento e lazer, e

disponibilidade nos eixos principais, assistimos ao dinamismo e

espaços de co-working, nomeadamente em centros urbanos. O

reposicionamento de outras artérias na sua proximidade. Em

centro comercial deixa de ser o “place to buy” para ser o “place

2020, deveremos assistir a uma maior dinâmica em termos de

to be”.

aberturas na Rua do Ouro e ao renascimento do Rossio como
uma das praças mais emblemáticas da cidade.

Apesar de o comércio eletrónico não ter ainda expressão

AUMENTO DE RENDAS NO COMÉRCIO DE RUA.

relevante em Portugal, a omnicalidade é já uma realidade, à qual
os retalhistas e os centros comerciais vão-se adaptando
gradualmente. Os retalhistas procuram maximizar a experiência

As rendas vão continuar a aumentar na maioria das zonas de

na própria loja, nomeadamente com melhor exposição do

comércio de Lisboa e Porto atingindo 140€/m2/mês na Rua

produto e espaços dedicados ao levantamento de encomendas

Garrett (+4%), 70€/m2/mês em Santa Catarina (+8%) e

online (click and colect). Por outro lado, é cada vez maior o

60€/m2/mês na Avenida dos Aliados (+9%).

número de empresas, criadas com base no online, que abrem
lojas pop-up e mais tarde uma loja tradicional. Estas novas lojas

Nos centros comerciais e nos retail parks, não se preveem

trazem ao centro comercial uma maior diversidade no tenant-mix.

subidas das rendas prime, embora possam verificar-se aumentos
pontuais nos novos projetos de expansão.

Os centros comerciais vão assim continuar a adaptar-se às novas
exigências do mercado, assegurando um ligeiro aumento das
vendas, entre 2% e 3%, apesar de uma estabilização no número
de visitas, à semelhança do que se tem verificado nos últimos
anos.

TENDÊNCIAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO 2020
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COMÉRCIO

P R I N C I PA I S T E N D Ê N C I A S
•
•
•
•

Expansão do comércio de rua para ruas transversais aos eixos principais.
Aumento das rendas.
Expansão de alguns centros comerciais e construção de novos retail parks.
Crescimento do comércio electrónico mas com uma representatividade ainda reduzida.
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A RM A Z ÉNS E LOGÍSTICA

Arranque de novos projetos, quer à medida de ocupantes quer de construção
especulativa, vai impulsionar a absorção de espaços de logística em Lisboa e no Porto. Paralelamente a oferta de produto novo vai induzir a subida
da rendas prime. Verifica-se o interesse por parte de alguns promotores e
proprietários na conversão de instalações industriais desativadas em espaços
de logística e indústria ligeira.
A construção especulativa arrancou finalmente nos últimos meses

Deste modo, os projetos em construção e os que estão previstos

de 2019, com o início de obras em dois projetos: um a Norte, da

iniciar este ano, vão permitir alavancar o nível de absorção de

VGP Park com o desenvolvimento de um complexo logístico com

espaços de logística, que acreditamos que em Lisboa exceda

30.000 m2, e outro em Lisboa, em Famões, com a reconversão

uma área de 200.000 m2 em 2020, um acréscimo significativo

de 45.000 m de uma antiga fábrica. Prevemos ainda outros

face aos 140.000 m2 contratados em 2019. O mercado logístico

projetos de construção especulativa em 2020, nomeadamente a

apresenta uma situação muito idêntica à que se observa no setor

primeira fase da Plataforma Logística Lisboa-Norte, da Merlin,

de escritórios, na medida em que, em ambos os casos, a taxa de

com um armazém de 45.000 m2.

disponibilidade ronda os 5%, sendo apenas possível potenciar

2

uma maior absorção através da promoção imobiliária de novos
O desenvolvimento de estruturas de logística à medida dos

espaços.

ocupantes é uma tendência que se mantém e para 2020, estão
já previstos alguns projetos de grande dimensão, na zona da
Grande Lisboa, cuja área, no seu conjunto, deverá exceder os
100.000 m2.

FIGURA 6: NOVOS ESPAÇOS DE ARMAZÉNS E LOGÍSTICA
DE PROMOÇÃO ESPECULATIVA EM LISBOA
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A RMAZ ÉS E LOGÍSTICA

PRODUTO NOVO E DE QUALIDADE VAI
IMPULSIONAR RENDA PRIME.

COMÉRCIO ELETRÓNICO DEVERÁ CONTINUAR A
DESENVOLVER-SE ATRAVÉS DAS ESTRUTURAS
EXISTENTES.

A colocação no mercado de produto novo e de qualidade vai
impulsionar uma subida no valor da renda prime. A CBRE prevê

Uma última nota para as implicações do comércio eletrónico na

um aumento de 7%, para 4€/m2/mês no valor da renda na zona

infraestrutura logística do nosso país. Conforme temos vindo a

logística do Carregado – Azambuja, equiparando assim as

referir nos últimos anos, uma ainda reduzida proporção de

rendas de Alverca - Vila Franca de Xira.

vendas em comércio eletrónico (5% do total de vendas em 2020)
e a proximidade a Espanha, não têm instigado a construção em

CONVERSÃO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
DESATIVADAS EM ESPAÇOS DE LOGÍSTICA E
INDÚSTRIA LIGEIRA.

Portugal de armazéns dedicados ao comércio eletrónico. Não
obstante, as empresas nacionais de comércio a retalho com uma
presença mais forte no canal online têm vindo a adaptar os seus
espaços de forma a acomodar a distribuição destas vendas.

Verifica-se o interesse por parte de diversos players – promotores,
proprietários e municípios, na reabilitação de instalações

Por seu lado, as marcas de retalho internacionais, com vendas

industriais, localizadas próximo de grandes centros urbanos.

on-line em Portugal, ou distribuem diretamente de uma

Promotores e proprietários, têm a possibilidade de desenvolver

plataforma em Espanha ou utilizam operadores de distribuição

um produto com capacidade construtiva garantida, em boas

instalados em Portugal, como CTT e DHL, entre outros. Face à

localizações, que permite dar resposta às necessidades da

atual expressão do comércio eletrónico em Portugal, é mais

distribuição urbana (last-mile) e industria ligeira. Paralelamente,

provável que em 2020 continuemos a verificar a expansão destes

têm o apoio dos municípios que vêem aqui uma oportunidade de

operadores do que a construção de armazéns dedicados.

regeneração de zonas degradadas no interior da malha urbana.
Deste modo, à semelhança do projeto de Famões, prevemos
para 2020 o inicio da reabilitação de outros complexos fabris
desativados.

P R I N C I PA I S T E N D Ê N C I A S
•

Construção de novos armazéns vai alavancar a absorção de espaços de logística.

•

Novos projetos vão impulsionar a subida das rendas.

•

Conversão de instalações industriais desativadas em espaços de logística e indústria ligeira.

TENDÊNCIAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO 2020
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ALO J A M EN TO
TURÍ S T I C O
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A LO JAMENTO TURÍSTICO

Portugal deverá continuar a atrair um crescente número de turistas embora
no setor hoteleiro se antecipe a confirmação da estabilização já observada em
2019. Um acréscimo significativo no número de novos quartos em Lisboa e
no Porto deverá refletir-se numa redução da taxa de ocupação, mas prevê-se
ainda um crescimento ligeiro do RevPar.

Em 2019, Portugal ganhou, pelo terceiro ano consecutivo, os

Deste modo, face à oferta prevista, devemos observar uma ligeira

prémios de “Melhor Destino Turístico do Mundo” e de “Melhor

quebra, na ordem dos 2 pontos percentuais, na taxa de

Destino Turístico Europeu” pelos World Travel Awards. Este

ocupação hoteleira, quer em Lisboa e quer no Porto, à

reconhecimento deverá continuar a refletir-se num crescimento

semelhança do que se verificou em 2019. Em Lisboa, a taxa

do número de turistas no país, embora a um ritmo mais

deverá ainda fixar-se num indicador confortável, ligeiramente

moderado que o observado nos últimos 10 anos, na ordem dos

abaixo dos 80%.

2%. Todas as regiões deverão apresentar crescimento, com
exceção da Madeira, onde se verifica um decréscimo, derivado

O possível decréscimo da ocupação deverá ser parcialmente

da redução do número de ligações aéreas e dependência de

compensado pelo encerramento de unidades de alojamento

operadores turísticos.

local, nomeadamente em Lisboa, em consequência da
aprovação em Orçamento de Estado, de um aumento da

ACRÉSCIMO SIGNIFICATIVO DA OFERTA HOTELEIRA
EM LISBOA E NO PORTO.

tributação dos rendimento desta categoria, de 35% para 50%,
em unidades localizadas em zonas de contenção.

No entanto, no setor hoteleiro, o desempenho não será tão
positivo em 2020, na medida em que o mercado terá de se
adaptar à elevada oferta que está a surgir.
Em Lisboa, deverão abrir em 2020 cerca de 20 hotéis, que
trazem para a cidade mais de 2.000 quartos, representando um
acréscimo de 10% ao parque hoteleiro da cidade. No Porto,
estão previstas cerca de 10 novas aberturas, com mais de 1.000
quartos; dos quais 50% em unidades de 4 estrelas, representando
um acréscimo de 15% ao parque hoteleiro da invicta. Dos hotéis
com previsão de abertura para 2020 em Lisboa e no Porto, 40%
vão ter a operação de uma marca hoteleira internacional.
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A LO JAMENTO TURÍSTICO

FIGURA 7: NÚMERO DE QUARTOS EM NOVAS UNIDADES HOTELEIRAS
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PREÇOS DEVERÃO CONTINUAR A AUMENTAR
IMPULSIONADOS PELA NOVA OFERTA MAIS
QUALIFICADA.

Paralelamente observa-se uma crescente integração de outras
ofertas em unidades de alojamento hoteleiro, nomeadamente
espaços de co-working, espaços de F&B de destino, e outros
espaços comuns, nomeadamente para as novas gerações, com o

Ainda assim, devemos continuar a assistir a um aumento, ainda

objetivo de maximizar a experiência do utilizador e aumentar o

que marginal, dos preços. Em Lisboa, na ordem dos 2% a 3%,

espirito de comunidade.

devido a aberturas de hotéis de melhor qualidade. No Porto, o
aumento poderá ser mais acentuado, entre 3% a 5%, dado que
tem uma maior margem de aumento face a um parque hoteleiro
mais envelhecido.

DESENVOLVIMENTO DE CONCEITOS MISTOS.
Em termos de produto, iremos observar, cada vez mais, o
desenvolvimento de conceitos mistos que integram mais do que
um formatos de alojamento - hotéis, hostels, service apartments,
co-living e residências de estudantes - numa lógica de
diversificação e de criação de espírito de comunidade e de
partilha, essenciais no dia de hoje.
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P R I N C I PA I S T E N D Ê N C I A S
•
•
•
•

Abrandamento no crescimento do turismo em Portugal.
Acréscimo significativo da oferta hoteleira.
Ligeiro decréscimo da taxa de ocupação.
Aumento dos preços em Lisboa e Porto.
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HAB ITAÇÃO

A promoção de habitação vai aumentar em 2020 mas manter-se-á um
número diminuto de fogos concluídos disponíveis para venda. Ligeiro
aumento dos valores de venda em Lisboa e crescimento moderado
no Porto. Subidas mais acentuadas em outros concelhos das respetivas áreas metropolitanas onde a promoção arranca após muitos anos
sem oferta nova. Deverão também iniciar-se os primeiros projetos de
habitação para arrendamento.
VENDAS VÃO AUMENTAR COM NOVOS PROJETOS
DE CONSTRUÇÃO NOVA DE GRANDE DIMENSÃO

De acordo com os dados disponibilizados pelo INE,
relativamente aos primeiros nove meses de 2019, o número de
vendas de alojamentos familiares estabilizou em Portugal,
relativamente ao ano anterior, após um acréscimo expressivo de

A promoção de habitação vai continuar a aumentar em 2020.

17% em 2018. Verificou-se inclusivamente uma redução de

Em 2019, foram submetidos a licenciamento 14.000 fogos na

aproximadamente 2% na venda de produto novo. Esta

Área Metropolitana de Lisboa (AML), e de 9.800 na Área

estabilização derivou do decréscimo verificado nas vendas nas

Metropolitana do Porto (AMP), registando acréscimos de

áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, com quedas de 3% e

respetivamente, 5% e 50% relativamente ao ano anterior. A

4% respetivamente (após aumentos de 16% em ambas as

maioria destes projetos deverá arrancar obra em 2020, sendo

metrópoles em 2018).

que grande parte entrará igualmente em comercialização.

Note-se, contudo, que relativamente à venda de habitação nova,

Lisboa concentra 35% da habitação submetida a licenciamento

existe um desfasamento de um a dois anos entre o momento em

na AML em 2019, mas com um acréscimo de apenas 4%

que o imóvel inicia a construção e o momento da escritura que

relativamente ao período anterior. É nos concelhos da AML

só ocorre no final da construção, sendo o imóvel na maior parte

localizados a sul do Tejo que se prevê um maior acréscimo na

dos casos vendido durante este período

promoção, nomeadamente no Montijo, Barreiro, Seixal e
Setúbal, onde o número de novos fogos submetidos a
licenciamento subiu entre 32% e 92% em 2019.

Efetivamente, de acordo com a Castelhana, em 2019, não se
verificou uma redução na procura; pelo contrário vendeu-se um
número de casas, concluídas ou em construção, superior ao de
2018.

FIGURA 8: NOVOS FOGOS SUBMETIDOS A LICENCIAMENTO EM 2019 NA AML
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Nota: nos concelhos onde a variação anual não está assinalada a variação é negativa
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HAB ITAÇÃO

Na AMP, a promoção de habitação vai continuar muito

No entanto, os concelhos de Matosinhos e Gaia evidenciaram

concentrada na cidade do Porto, que registou 50% dos

igualmente um número significativo de projetos em

licenciamentos submetidos em 2019 e um acréscimo de 53%

licenciamento, com 12% e 17%, respetivamente, dos pedidos

relativamente ao ano anterior. O Porto registou em 2019 um

submetidos em 2019.

número de pedidos de licenciamento pouco inferior ao de Lisboa.
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FIGURA 9: NOVOS FOGOS SUBMETIDOS A LICENCIAMENTO EM 2019 NA AMP

Fonte: CBRE Research com base na informação da ADENE
Nota: nos concelhos onde a variação anual não está assinalada a variação é negativa

Face ao aumento da promoção dirigida à classe média,

Em 2020 prevemos que se mantenha o peso do investimento

prevemos em 2020 um aumento das vendas ainda que em

estrangeiro em Portugal. Em Lisboa, brasileiros, chineses e

projetos em fase de construção.

franceses deverão continuar a ser os principais compradores
internacionais e no Porto os brasileiros e franceses.

Os investidores estrangeiros são responsáveis por
aproximadamente 10% das casas vendidas em Portugal, sendo o
Algarve a região do país onde o mercado internacional tem um
peso mais significativo, com uma quota de aproximadamente
30% do total de unidades vendidas na região. Em Lisboa e no
Porto, esta representatividade é ligeiramente inferior a 10%.
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HAB ITAÇÃO

LIGEIRO AUMENTO DOS VALORES DE VENDA EM
LISBOA, AUMENTO MODERADO NO PORTO E MAIS
ACENTUADO NOS OUTROS CONCELHOS DAS
ÁREAS METROPOLITANAS.

A habitação para arrendamento é um produto praticamente
inexistente em Portugal mas com uma procura potencial muito
elevada e diversa. Não só vai ao encontro das necessidades de
uma geração millennial que procura flexibilidade, de uma classe
média que se vê atualmente confrontada com restrições à

Apesar de ser esperada uma maior oferta no mercado esta ainda

aquisição de casa própria ou mesmo um elevado número de

não é suficiente. Por outro, lado, os processos de licenciamento

estrangeiros que trabalham em Portugal e estão numa condição

continuam morosos e os custos de construção são mais elevados, de mobilidade.
obrigando os promotores a aumentar os valores de venda de
forma a assegurarem a rentabilidade dos projetos.

Do ponto de vista do promotor, o desenvolvimento de habitação
para arrendamento é bastante vantajoso no caso de projetos de

Deste modo, prevemos um ligeiro aumento dos valores de venda

grande dimensão, pois permite diversificar o posicionamento do

em Lisboa, na ordem dos 5%. No Porto, o desenvolvimento de

produto, desenvolvendo simultaneamente uns edifícios de

novo produto fora do centro histórico vai continuar a pressionar

habitação para venda e outros para arrendamento.

uma subida média dos preços da cidade, os quais se prevê que

Paralelamente, consegue assegurar a venda deste produto a

aumentem cerca de 10%.

investidores ainda durante o período de construção. Conforme
referimos, há atualmente um grande interesse por parte de

No entanto, será em concelhos das áreas metropolitanas de

investidores internacionais em habitação para arrendamento,

Lisboa e Porto, onde irá começar a surgir oferta nova pela

atraídos pelo retorno estável de um setor que no médio-longo

primeira vez em quase 10 anos, que os acréscimos de preço

prazo é pouco suscetível a movimentos cíclicos.

serão mais significativos e, em alguns concelhos, muito
superiores a 10%.

Estes novos projetos irão incorporar as boas práticas que já
existem noutros países que incluem uma forte enfase em design,

DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE HABITAÇÃO COM
PROJETOS PARA ARRENDAMENTO E NOVOS
CONCEITOS COMO CO-LIVING.

ameneties e tecnologia para maximizar a experiência do
utilizador.
À medida que o setor for evoluindo, irão surgindo novos

A habitação para arrendamento é atualmente o setor com maior

conceitos como co-living, micro-living, serviced apartments e

volume de investimento nos EUA e com a maior taxa de

residências para seniores, tornando-se cada vez mais

crescimento na Europa nos últimos 10 anos. Em Portugal este é

convencionais em contextos de projetos de uso misto, urbanismo

um mercado ainda incipiente que deverá arrancar em 2020, com e placemaking.
alguma dimensão.
Efetivamente, alguns promotores que adquiriram em 2018 e
2019 grandes terrenos para o desenvolvimento de habitação,
estão interessados em desenvolver habitação para arrendamento
em alguns dos lotes.
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HAB ITAÇÃO

NOVAS MEDIDAS VÃO INCENTIVAR A
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO ACESSÍVEL.

AMEAÇA DO FIM DOS VISTOS GOLD CRIA
NOVAMENTE INCERTEZA NO MERCADO
IMOBILIÁRIO.

Por fim, salientamos algumas medidas que estão a ser
introduzidas, quer pelo governo quer pelos municípios, para

Em vésperas de publicação do presente relatório, o governo

colmatar o atual problema de défice de habitação a preços

anunciou a intenção de alterar a legislação do Vistos Gold no

acessíveis, e que gradualmente irão começar a ter impacto no

sentido de limitar a sua atribuição apenas a investimentos feitos

mercado residencial.

em municípios do interior ou nas regiões autónomas dos Açores
e da Madeira, ficando assim excluídas as áreas metropolitanas

Em meados de 2019 foi lançando pelo governo o Programa de

de Lisboa e Porto. O programa de Vistos Gold, criado em 2012,

Arrendamento Acessível (PAA) que visa a disponibilização de

contempla investimentos feitos por estrangeiros de países

habitação com rendas 20% inferiores ao valor de referência do

terceiros à União Europeia que invistam 500 mil euros em

mercado. De forma a incentivar promotores e proprietários a

Portugal. Em 2019, foram atribuídos 1.250 Vistos Gold, dos

aderir a este programa destacam-se duas características do

quais a grande maioria resultante de investimentos efetuados na

mesmo: por um lado, uma taxa de IVA reduzida a 6% na

aquisição de habitação na AML.

promoção das obras, seja obra nova, seja de reabilitação; e, por
Não sendo ainda certa a alteração do programa e os seus

outro, a isenção total de tributação sobre as rendas cobradas.

contornos, e pouco provável que sendo alterado, entre em vigor
Adicionalmente, no final do ano passado, o presidente da

já em 2020, certo é, que esta proposta cria novamente um clima

Câmara Municipal de Lisboa (CML), anunciou a intenção de criar

de incerteza no mercado de investimento imobiliário nacional.

duas novas medidas, ambas com um enquadramento semelhante

Contudo, a verificar-se o fim dos Vistos Gold nas áreas

em outras cidades europeias. A primeira, prevê que 25% da

metropolitanas de Lisboa e Porto, o impacto será relevante no

construção ou reabilitação de casas feitas por privados seja

número de transações e nos preços de Lisboa, e terá reduzida

direcionada para habitação a preços controlados. A segunda,

expressão no Porto.

consiste na criação do Programa Renda Segura, o qual prevê a
possibilidade da CML arrendar casas a proprietários de imóveis,
por um período entre cinco a 20 anos, para depois
subarrenda-las a famílias e jovens da classe média. Não são
ainda conhecidos os detalhes destas medidas, que são sem
dúvida meritórias do ponto de vista social na sua intenção de
disponibilizar habitação a valores acessíveis, mas para se
efetivarem terão ser igualmente atrativas para os promotores e
proprietários.

TENDÊNCIAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO 2020
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P R I N C I PA I S T E N D Ê N C I A S
•
•
•
•

Aumento da promoção de imóveis destinados à classe média.
Mais construção nos concelhos limítrofes de Lisboa e Porto.
Ligeiro aumento dos valores de venda em Lisboa, crescimento moderado no Porto e mais
acentuado em outros concelhos das respetivas áreas metropolitanas.
Diversificação da oferta de habitação com projetos para arrendamento e novos conceitos
como co-living.
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RE S I D Ê NCIAS DE ESTUDANTES

O número de estudantes universitários provenientes do estrangeiro
deverá continuar a crescer de forma expressiva e um elevado pipeline
de residências especializadas deverá dar resposta à atual escassez de
oferta. Alguns dos novos projetos vão incorporar usos mistos.
A mobilidade estudantil é uma realidade a que Portugal não está
alheio.

FIGURA 10: ACRÉSCIMO ANUAL DE CAMAS EM
RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES DE OPERAÇÃO
ESPECIALIZADA

Entre 2013 e 2018, o número de estudantes provenientes do
estrangeiro duplicou em Portugal, totalizando aproximadamente
53.000 estudantes. O crescimento nos dois últimos ano foi
expressivo: 19% no ano letivo 2018/2019 e 20% no ano
anterior. Acreditamos que os rankings obtidos pelas nossas
universidades (nomeadamente 4 no ranking European Business
School 2019 do FT) e a qualidade de vida associada ao nosso
país, irão assegurar este ritmo de crescimento. Mais de 60.000
estudantes estrangeiros deverão inscrever-se nas universidades
portuguesas no ano letivo 2019/2020, e o número tenderá a
aumentar na medida em que as universidades estão igualmente a
preparar o seu próprio crescimento para acomodar esta procura.

Fonte: CBRE Research

Contudo, a oferta de alojamento para estudantes é ainda muito

De acordo com a oferta existente (nas diversas categorias) e a

incipiente e não acompanhou o ritmo de crescimento da procura

atual procura por estrangeiros, a CBRE identifica uma

verificado nos últimos anos. A oferta existente é

necessidade de cerca de 13.000 camas em Lisboa e 7.000

predominantemente constituída por residências que são

camas no Porto, não contando ainda com os estudantes

propriedade de instituições religiosas e universitárias, e por

portugueses em mobilidade. Conclui-se assim que existe

apartamentos ou quartos arrendados por particulares,

mercado para acomodar a oferta prevista.

nomeadamente através da plataforma da Uniplaces. É ainda
muito reduzido o número de residências privadas desenvolvidas e

Entendemos, no entanto, que os projetos deverão ser

exploradas por entidades especializadas nesta área (designadas

diferenciadores e ter posicionamentos distintos, nomeadamente

na terminologia anglo-saxónica por Purpose Built Student

em termos de preço e qualidade do produto e serviços.

Accommodation - PBSA). Nesta última categoria, de residências

Acreditamos também que alguns destes projetos irão ter um

privadas com operação especializada, a oferta no final de 2019

posicionamento misto, não sendo exclusivamente para uso de

era composta por apenas 1.800 camas, localizadas

estudantes mas também para turistas e para habitação

predominantemente em Lisboa e Porto. Contudo o pipeline é

temporária, inclusivamente com conceitos de co-living.

significativo e contempla cerca de 15.000 camas.

P R I N C I PA I S T E N D Ê N C I A S
•
•
•

Crescimento a dois dígitos do número de estudantes internacionais.
Pipeline de residências especializadas vai dar resposta à atual escassez de oferta.
Diversificação dos projetos incorporando usos mistos.
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