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A crise da dívida pública portuguesa tem tido um impacto muito significativo na
economia nacional e consequentemente no mercado imobiliário, situação que se
agravou ao longo do primeiro semestre do ano.
A nível da oferta regista-se um forte abrandamento na promoção de novos
projectos. Para 2011, está previsto a conclusão de 7 novos empreendimentos em
Lisboa, totalizando 54.800 m² de área de escritórios e para o próximo ano uma
área de 40.250 m2, da qual 36% já tem ocupação garantida. Estes são indicadores
muito inferiores à média da oferta de novos espaços empresariais em Lisboa nos
últimos 5 anos, a qual rondou os 77.000 m².
A procura de áreas de escritórios em Lisboa registou um decréscimo significativo de
46% face ao período homólogo de 2010. Apesar de o número de transacções ser
até superior, não há evidência de grandes áreas ocupadas.
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No Porto, registou-se um acréscimo nos níveis de oferta e procura, em resultado da
conclusão e ocupação do edifício da EDP.
No que diz respeito aos valores das rendas prime no mercado de escritórios,
verificou-se uma descida, em Lisboa, no CBD1, Centro Histórico e Áreas de
Expansão.
Também o mercado de investimento em Portugal registou na primeira metade de
2011 um dos níveis mais baixos da última década. O sector dos escritórios foi dos
mais penalizados com um volume de investimento residual e uma subida abrupta
das yields prime em todas as zonas empresariais de Lisboa e no Porto.

Tendências
• As restrições de acesso ao crédito
bancário têm dificultado o
desenvolvimento de novos projectos
imobiliários, facto que irá traduzir-se
numa diminuição gradual da promoção
imobiliária em 2012 e 2013.

Evolução da Absorção Bruta de Escritórios de Lisboa
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CONTEXTO ECONÓMICO E POLÍTICO
Confrontado com um crescente défice público e não
tendo maioria parlamentar para aprovar um novo
pacote de medidas de austeridade, o Primeiro
Ministro José Sócrates, anunciou a sua demissão em
Março e poucas semanas depois Portugal solicitou
ajuda financeira à UE e ao FMI. O plano de resgate
negociado totaliza 78 mil milhões de euros, dos
quais 12 mil milhões de euros se destinam a apoiar
a solvabilidade da banca.
As eleições legislativas realizadas em Junho
resultaram numa coligação de centro-direita com
uma forte maioria parlamentar e Pedro Passos
Coelho com Primeiro Ministro.
As condições do pacote de ajuda financeira
negociado entre UE/FMI/BCE e os três principais
partidos com acento parlamentar (Memorando de
Entendimento), assim como o recente programa
anunciado pelo novo Governo, prevêem diversas
medidas com ênfase na reforma estrutural e fiscal
do país com vista ao equilíbrio das contas públicas,
ao aumento da competitividade e à recuperação da
banca.
As
medidas
de
austeridade
negociadas
contemplam, entre outros, uma maior flexibilidade
no mercado laboral, diversas privatizações e
incremento na tributação dos rendimentos das
pessoas singulares. Para além das medidas
impostas no Memorando de Entendimento, o
Governo
já
anunciou
outras
medidas
extraordinárias como a criação de um imposto
equivalente a 50% do subsídio de Natal.
Estas medidas visam reduzir o défice orçamental de
9,1% em 2010 para 5,9% até o final deste ano,
4,5% em 2012 e 3% em 2013. De acordo com a
avaliação já efectuada em meados de Agosto pela
UE e o FMI, Portugal está no caminho para cumprir
o objectivo do défice previsto para 2011.
O PIB caiu 0,9% no segundo trimestre do ano face a
igual período de 2010, mas teve uma variação nula
em relação aos primeiros três meses do ano. Este
desempenho é melhor do que o esperado e reflete o
crescimento das exportações. Para o final do ano as
estimativas apontam para uma contracção de 2%.
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Projecções para a Economia Portuguesa
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Actual Regime Fiscal para as Empresas

Imposto

Taxa

IRC

25%

Derrama

0% - 10% do IRC liquidado

IVA*

23% (desde Janeiro 2011)

IMT (Imposto Municipal de
6,5% do preço de venda
Transacções)
(pago pelo comprador)
IMI (Imposto Municipal sobre 0,2% - 0,4% do valor fiscal
Imóveis)
reavaliado dos imóveis
Imposto de Selo
0,8% do preço de venda
(na venda)
(pago pelo comprador)
Imposto de Selo
10% do 1º valor de renda
(no arrendamento)
(pago pelo proprietário)
Fonte: CB Richard Ellis

S1 2011

*A venda ou arrendamento de um imóvel está isento de IVA, embora esta isenção possa
ser afastada.
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LISBOA
OFERTA / STOCK EXISTENTE

Outras Zonas
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13%

Corredor
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O mercado de escritórios de Lisboa está
concentrado em 6 zonas bem definidas, cuja
localização se encontra ilustrada no mapa da última
página. As zonas principais denominadas de CBD
(Central Business District) encontram-se no centro da
cidade, enquanto o Corredor Oeste é a única zona
que se localiza na periferia de Lisboa. Os imóveis
de escritórios de qualidade que se situam na cidade
de Lisboa, mas fora do limite das zonas definidas,
ou na zona circundante ao Corredor Oeste
integram uma zona abrangente denominada
Outras Zonas.

CBD 2
24%

Parque das
Nações
8%

Área de
Expansão
10%

Centro
Histórico
10%

No final do 1º semestre de 2011 o stock do
mercado de escritórios de Lisboa atingiu 4.484.637
m². As zonas CBD 1 e CBD 2 detêm a maior quota
de stock, ascendendo aos 1.630.000 m². No
entanto, nos últimos 5 anos tem-se verificado um
maior crescimento de stock no Parque das Nações e
no Corredor Oeste, enquanto no CBD 1 e CBD 2 o
acréscimo foi quase inexistente.

Fonte: CB Richard Ellis / LPI

Evolução do Acréscimo Anual de Stock de Escritórios - Lisboa

Ao longo do 1º semestre de 2011 verificou-se a
colocação no mercado de cerca de 38.300 m² de
novos espaços empresariais, traduzindo um
aumento de 32% de área nova face ao semestre
anterior, mas um decréscimo de 43% face ao
período homólogo.
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Distribuição do Stock por Zonas - Lisboa

Do total dos projectos concluídos no 1º semestre de
2011, cerca de 95% da área de escritórios foi de
cariz especulativo, sendo que os restantes 5%
correspondem apenas a um ocupante pré-definido.
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Stock Concluído S1 2011 - Lisboa

Área (m2)

Zona

Edifício

Tipo*

CBD 2

República 25

R

6.000

Área de
Expansão

Torre Ocidente

N

26.300

Parque das
Nações

Mythos

N

6.000

TOTAL

38.300

No final dos primeiros 6 meses do ano, a área de
escritórios disponível no mercado em Lisboa
ascendeu a cerca de 532.000 m², tendo
representado um acréscimo de 6,8%, face ao total
registado no final de 2010. Este acréscimo resulta
substancialmente da promoção especulativa de
novos edifícios de escritórios registada no 1º
semestre deste ano a par com uma reduzida
procura.
Numa análise mais detalhada das zonas de
mercado de escritórios, verificamos que o Corredor
Oeste continua a ser a zona com maior volume de
oferta disponível, com um valor total para oferta de
mais de 207.000 m², o que representa um
acréscimo de 5% face ao total registado no final de
2010.

S1 2011

*R – Remodelação; N - Novo
Fonte: CB Richard Ellis/ LPI
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A Área de Expansão revelou igualmente a mesma
tendência do aumento da disponibilidade, tendo
registado para oferta cerca de 65.000 m². O que
representa um acréscimo de mais de 72% face ao
final de 2010. Refira-se que a conclusão da Torre
Ocidente durante o 1º semestre de 2011, contribui
fortemente para o aumento da área disponível nesta
zona.

Taxa de Disponibilidade por Zonas
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25,00%
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20,00%
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15,00%
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De acordo com o Lisbon Prime Index (LPI), no final 10,00%
8,2%
7,2%
do 1º semestre de 2011 a taxa de disponibilidade
7,0%
5,00%
do mercado de escritórios de Lisboa fixou-se nos
11,86%, o que representa um aumento de 66 p.b. 0,00%
face à taxa registada no final de 2010. A zona de
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
S1
mercado que mais contribuiu para o aumento da
2011
CBD 1
CBD 2
taxa de disponibilidade foi a Área de Expansão que
Área de Expansão
Centro Histórico
registou um crescimento na taxa de 5,32 pontos
Parque das Nações
Corredor Oeste
percentuais face ao final do ano passado.
Fonte: CB Richard Ellis / LPI

Duarte Pacheco 7– CBD 2

PROMOÇÃO FUTURA
Até ao final de 2011 são esperados ainda 4 novos
empreendimentos de escritórios, com um total de
16.500 m², dos quais 64% estão disponíveis para
arrendamento.
Do total de oferta prevista para o 2º semestre de
2011, evidenciam-se 2 edifícios especulativos no
Corredor Oeste, que irão incrementar ainda mais a
já elevada disponibilidade desta zona.
Salientamos igualmente a remodelação do edifício
Liberdade 67 no CBD 1, que irá dinamizar um
pouco a oferta nesta zona, a qual é, em geral
bastante escassa.
Em termos totais, durante o ano de 2011, estima-se
a conclusão de cerca de 54.800 m² de espaços
empresariais, o que representará uma redução de
35% do total registado em 2010 e ficará bastante
abaixo dos 77.000 m2 de média anual verificada
nos últimos 5 anos.

S1 2011

As restrições de acesso ao crédito bancário têm
dificultado o desenvolvimento de novos projectos
imobiliários. Este facto irá traduzir-se numa
diminuição significativa da promoção imobiliária em
2012 e 2013. Para o próximo ano estão
projectados
5 empreendimentos
novos
de
escritórios, cerca de 48.250 m², de entre os quais se
encontram 2 edifícios do empreendimento
Metropolis, cuja construção só iniciou após
garantida a sua ocupação com um único inquilino.

Fonte: CB Richard Ellis

Previsão de Escritórios Concluídos – S2 2011 e 2012

Edifício

Tipo*

Zona

Liberdade 67

R

CBD 1

1.055

S2 2011

The Tower

N

Corredor
Oeste

6.450

S2 2011

Porto Salvo

N

Corredor
Oeste

3.000

S2 2011

Sede Cofina

N

Outras
Zonas

6.000

S2 2011

Liberdade 225

R

CBD 1

6,000

2012

Barbosa do
Bocage 117

R

CBD 2

2,000

2012

Duarte Pacheco 7

N

CBD 2

16.750

2012

Metropolis A e B

N

Área
Expansão

14.500

2012

Restelo Business
Center

N

Outras
Zonas

9.000

2012

*R – Remodelação; N - Novo
Fonte: CB Richard Ellis/ LPI
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a

PROCURA
Evolução da Absorção Bruta por Zonas
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Numa análise por zonas, o Corredor Oeste, o
CBD1 e o CBD2 foram as localizações mais
procuradas no 1º semestre de 2011. No Corredor
Oeste foram colocados 12.350 m2 (40% da
absorção total) distribuídos por mais de 20
transacções de arrendamento. No CBD1 e no CBD2
foram arrendados no conjunto cerca de 11.700 m2.
À semelhança dos anos anteriores as zonas mais
procuradas continuam a ser as zonas do CBD, dado
o prestigio e a centralidade das mesmas e a zona
fora da cidade, devido aos preços mais
competitivos.

Fonte: CB Richard Ellis / LPI

Absorção Bruta por Sector de Actividade – S1 20110
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Refira-se que, tal como nos anos anteriores, no
período em análise foram registadas muito mais
transacções em edifícios usados (cerca de 90%) que
em edifícios novos.

26%

Relativamente à absorção por sector de actividade,
o sector Financeiro, foi responsável por 19% da
área ocupada. Destaque também para o sector das
Novas Tecnologias, com uma ocupação de 3.750
m2, sendo que mais de 40% desta área foi colocada
no Corredor Oeste. O sector Serviços Empresas
também evidenciou uma boa dinâmica neste 1º
semestre ao registar 3.360 m2 de área colocada no
mercado, tendo o Corredor Oeste também como
localização preferencial, com 72% da colocação
nesta zona.

6%

Construção e Imobiliário
Estado, Europa e Associações
Outros Serviços
Serviços Empresas
IT

A ocupação registada neste 1º semestre do ano
evidencia a pior performance dos últimos anos,
ficando muito abaixo dos 82.000 m2 de média
semestral verificados nos últimos 5 anos. Esta
contracção espelha a crise económica que Portugal
está a passar, a qual tem condicionado as decisões
estratégicas das empresas em termos imobiliários.

MarketView Escritórios

No 1º semestre de 2011, a absorção bruta no
mercado de escritórios rondou os 30.800 m², o que
representa um decréscimo de 45% face ao período
homólogo de 2010 e de 38% face ao semestre
anterior. No entanto a absorção deste período
resulta de 115 transacções, em número superior às
107 registadas na primeira metade de 2010,
reflectindo assim a ocupação de espaços de
escritórios de menor dimensão.

140.000

Consultores e Advogados
Farmacêuticas e Saúde
Produtos de Consumo
Serviços Financeiros

Fonte: CB Richard Ellis / LPI

Principais Evidências de Ocupação S1 2011 – Região de Lisboa

Área
(m2)

Zona

Ocupante

Tipo*

Taguspark
Inovação I

Corredor
Oeste

Serviços Administrativos
Universidade Aberta

A

3.193

Milupa

Corredor
Oeste

Até ao Fim do Mundo

V

1.466

Espace

Parque das
Nações

Intrum Justitia

A

1.133

Castil

CBD 1

Montepio

A

1.000

Centrum

CBD 2

Grupo Português de
Recuperação de Dano

A

997

Bloom

Área de
Expansão

F&C

A

933

S1 2011

Edifício

No 2º semestre de 2011, não se antevê nenhuma
transacção de relevo que impulsione fortemente a
absorção bruta de escritórios. Neste sentido, é
expectável que em 2011 a absorção anual registe o
volume mais baixo dos últimos anos. De facto, a
situação económico-financeira actual influi nos
planos de expansão das empresas, pois preferem
adoptar uma postura de controlo de custos e
racionalização dos espaços ocupados.

Fonte: CB Richard Ellis/ LPI
* Tipo: Arrendamento (A), Venda (V), Proprietário-Ocupante (P)
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RENDAS PRIME

Rendas Prime e Rendas Médias por Zona – T2 2010

A crise da dívida pública portuguesa tem um
impacto muito significativo na economia nacional e
consequentemente no mercado imobiliário. Neste
cenário, a descida dos valores de renda, durante o
1º semestre do ano foi inevitável.

15,00

CBD 1

18,50
11,50

CBD 2

17,00
13,50
14,50

Área de
Expansão

Além da descida das rendas, verifica-se também
Centro
uma maior flexibilidade das entidades proprietárias
Histórico
nos incentivos concedidos aos inquilinos, com são
Parque das
exemplo os períodos de carência de renda mais
Nações
alargados ou a comparticipação nos custos de
Corredor Oeste
instalação.

11,50
13,00
5

10
€/m2/mês

Renda Média

15

20

Renda Prime

Fonte: CB Richard Ellis

Evolução das Rendas Prime
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INVESTIMENTO

15,50
15,75

0

No CBD1 e no Centro Histórico o valor da renda
prime desceu 50 cêntimos relativamente ao final de
2010; enquanto que na Área de Expansão o
decréscimo foi mais acentuado de 1 euro. Numa
análise aos últimos 3 anos verificamos que as zonas
mais afectadas pela crise foram o CBD 1 e as Áreas
de Expansão com decréscimos percentuais de 10% e
9% respectivamente.
Até ao final de 2011 as rendas prime deverão
manter-se estáveis, apesar de se continuar a esperar
um desfasamento crescente entre os valores de
arrendamento de produto prime e secundário.

14,50
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17,00
16,50
15,75

16

14,50

14

13,00

O panorama económico português agravado com a
crise da dívida soberana e a instabilidade política
afastou os grandes investidores internacionais do
país e afectou grandemente a liquidez e o acesso ao
financiamento dos investidores nacionais. Neste
cenário, o mercado de investimento em Portugal
registou na primeira metade de 2011 um dos níveis
mais baixos da última década. O sector dos
escritórios foi dos mais penalizados com um
investimento residual na ordem dos 5 milhões de
euros e com acréscimos nas taxas de capitalização
prime (yields prime) superiores aos restantes
sectores de mercado.

S1 2011

De facto, após um período de descida das taxas de
capitalização prime em 2009 e inicio de 2010 e de
estabilização das mesmas em 2010, assistimos no
primeiro semestre deste ano a uma subida abrupta
das yields prime em todas as zonas empresariais de
Lisboa e no Porto com acréscimos entre 50 e 100
pontos base (p.b.), sendo de 75 p.b. no CBD1.
Dado que as yields prime se mantiveram estáveis ao
longo de 2010, as oscilações anuais registadas no
final do 1º semestre de 2011 foram idênticas às
semestrais.
No segundo semestre é expectável um aumento do
volume de investimento, nomeadamente com
origem internacional, dado que se encontram à
venda no mercado alguns activos prime. Contudo,
os investidores deverão ser predominantemente
oportunísticos e de valor acrescentado.
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Fonte: CB Richard Ellis

Evolução das Taxas de Capitalização Prime
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Fonte: CB Richard Ellis
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PORTO

Pipeline de Escritórios em 2011- Porto

Sede EDP Edifício 1

1

Conclusão

Adicais

7.200

S1 2011

Sede EDP Edifício 2

1

Adicais

6.190

S1 2011

Edifício IPAM

ZEP

Finivalor

4.600

S2 2011

Oporto Bessa Leite II

1

HN

6.340

S2 2011

T OT AL

O mercado de escritórios do Porto está concentrado
em quatro zonas empresariais, cuja localização se
ilustra no mapa da última página. Todos os imóveis
que não estejam localizados dentro das áreas
estipuladas integram uma zona genérica, a Zona 5.
O eixo da Av. da Boavista (Zona 1) é a melhor zona
empresarial do Norte do país.

2 4 .3 3 0

Fonte: CB Richard Ellis
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Edifício

Evolução do Acréscimo Anual de Stock de Escritórios - Porto

O stock do mercado de escritórios do Grande Porto
ascendeu, no final do primeiro semestre de 2011,
aos 868.000 m², com a conclusão de dois edifícios
com uma área total de 13.400 m2, os quais foram
totalmente ocupados pela EDP.
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Até ao final de 2011 está prevista a conclusão de
mais dois edifícios, o Oporto Bessa Leite II de
construção especulativa e outro edifício que será
parcialmente arrendado ao IPAM. A verificar-se a
conclusão destes imóveis a oferta nova de 2011
ascende a 24.400m2, menos 37% que o mesmo
indicador registado no ano anterior.

20.000
10.000
0
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2011 (p)

Não se conhece a previsão de conclusão de
nenhum novo edifício de escritórios para 2012
confirmando-se assim a tendência de forte
abrandamento da promoção verificada em todos os
sectores imobiliários por todo o país.

Fonte: CB Richard Ellis

Evolução Semestral da Absorção Bruta de Escritórios - Porto
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Em termos de procura, o mercado de escritórios do
Porto registou no primeiro semestre do ano uma
absorção de aproximadamente 19.000 m². Este é
um dos valores semestrais mais altos dos últimos 5
anos, o qual se deve à ocupação dos edifícios da
EDP que representam 70% da absorção do período.
De facto o número de transacções registadas no
primeiro semestre do ano (num total de 12) foi
muito inferior à dos semestres passados que
rondam em média as 20.
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Fonte: CB Richard Ellis

Evolução da Renda Prime – S1 2011 - Porto

RENDAS PRIME
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A renda prime dos escritórios no Porto mantém-se
estável desde o final de 2010 nos 13,5 €/ m2/ mês.
É contudo cada vez maior a diferença entre o valor
da renda do produto prime e do produto
secundário, verificando-se a concretização de
muitos arrendamentos a valores inferiores a 10 €/
m2/ mês

Para informações adicionais, por favor
contacte:

MarketView Escritórios

Mapa de Lisboa

RESEARCH E CONSULTORIA
Cristina Arouca
e: cristina.arouca@cbre.com

5
3
6

Maria Empis
e: maria.empis@cbre.com

2

AGÊNCIA DE ESCRITÓRIOS
André Almada (Lisboa)
e: andre.almada@cbre.com

1

Graça Ribeiro da Cunha (Porto)
e: graca.cunha@cbre.com
CAPITAL MARKETS
Francisco Horta e Costa
e: francisco.hortaecosta@cbre.com

4
Zona 1: CBD – Av. da Liberdade, Saldanha
Zona 2: CBD – Av. da República, Amoreiras
Zona 3: Área de Expansão – Pr. Espanha, 2ª Circular

Zona 4: Centro Histórico, Av. Almirante Reis
Zona 5: Parque das Nações
Zona 6: Corredor Oeste

Mapa de Porto

CB Richard Ellis, Lda
Ed. Amoreiras Square
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto
17 – 10º A
1070-313, Lisboa
Tel: +351 21 311 44 00
Fax: +351 21 311 44 01

4

Rua José Gomes Ferreira, 117
4150 – 442, Porto
Tel: + 351 22 616 72 40
Fax: + 351 22 616 72 49

www.cbre.pt

1

2
3

Zona 1: Boavista

Zona 3: Vila Nova de Gaia

Zona 2: Baixa

Zona 4: Maia

S1 2011

NOTA FINAL CB Richard Ellis
A informação contida neste documento é tida por nós como boa. Apesar de não duvidarmos
da sua exactidão, não a verificámos e não prestamos quaisquer garantias ou representação
sob a mesma. É da vossa responsabilidade confirmar a sua exactidão e plenitude. Quaisquer
projecções, opiniões, deduções ou estimativas são apenas utilizadas a título de exemplo e
não representam forçosamente o actual ou futuro desempenho do mercado. Esta informação
destina-se exclusivamente a clientes da CB Richard Ellis, não podendo a mesma ser
reproduzida sem o consentimento prévio da CB Richard Ellis.
© Copyright 2011 CB Richard Ellis
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