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Resumo  
 
O mercado imobiliário tem uma grande importância na economia moderna e na vida de cada um de 

nós. Como tal, o seu estudo e compreensão são fundamentais tanto para uma boa gestão urbana como 

para entidades ou particulares que pretendam investir neste mercado. Neste estudo pretende-se fazer 

uma análise do mercado imobiliário português e da sua evolução desde os anos 90 até ao presente. 

Através de vários indicadores macroeconómicos bem como das políticas praticadas neste sector, 

pretende-se aprofundar a sua compreensão, recorrendo a ferramentas estatísticas de regressão linear 

numa abordagem exploratória e de previsão.  

Começamos por analisar o sector imobiliário, quais as suas dinâmicas e variáveis de maior importância. 

De seguida, foi feita uma análise da evolução do sector em Portugal, qual a sua evolução ao longo do 

tempo, quais as políticas implementadas no sector e quais os seus impactos. Tendo por base o modelo 

dos quatro quadrantes de DiPasquale e Wheaton (1992), bem como a lei da oferta e da procura, 

compreendemos as relações entre os inputs do mercado imobiliário (tais como o custo dos materiais 

de construção ou a facilidade de financiamento) e dos seus outputs (imóveis construídos). Para a 

implementação de modelos explicativos e de previsão, utilizaram-se dados disponíveis entre 2001 e 

2016. Observou-se que existe uma grande semelhança na dinâmica imobiliária ao longo de todo o país, 

com algumas especificidades regionais. Por último, demonstrou-se que um modelo regressivo 

(Regressão Linear Múltipla) poderá ser uma boa ferramenta de interpretação do mercado, mas um 

fraco predictor dos preços futuros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Mercado imobiliário, política, investimentos, regressão-linear, análise exploratória e 
preditiva 
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Abstract  
 
The Real Estate market is of utmost importance in today’s modern economy and in every citizen’s life. 

Hence, in order to improve urban planning and management as well as Real Estate investment, it is 

fundamental to study and understand this market’s dynamics. Through this essay we aim to understand 

the Portuguese Real Estate market and its evolution since 1990. A variety of macroeconomic data will 

be used as input, in addition to a comprehensive study of the policies applied on this sector. We will be 

using Linear Regression methods on both explanatory and predictive approaches by analyzing the Real 

Estate market, its dynamics and its most important factors. Based on DiPasquale and Weathon’s (1992) 

model for Real Estate Assets and Space, along with the Supply and Demand model, we attempted to 

understand the relationship between Real Estate inputs (such as building costs and access to finance) 

and its outputs (construction). In order to implement and access the models, we used data from 2001 

to 2016. We found a great similarity between average value (€ per square meter) throughout the country, 

although there were some regional specificities worth noting. Moreover, we demonstrated that Linear 

Multiple Regression models are well fitted for an explanatory analysis of the data analyzed, however 

perform poorly when used as predictive models. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Real Estate market, urban policies, investment, linear regression, explanatory and 

predictive analysis 
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Glossário  
 

Additive Regression - metodologia de regressão que gera previsões com base na contribuição 

(coleção) de modelos diferentes. Geralmente esta metodologia começa com um conjunto vazio, sendo 

adicionados modelos regressivos sequencialmente de forma a melhorar a performance de previsão do 

conjunto. 

 

Bem Imóvel - elemento produzido artificialmente, com uma dimensão temporal institucionalizada – 

metro quadrado por ano, quarto por noite, (…) – destinado para servir de interface entre a sociedade e 

a natureza.  

 

Co variável - variável independente utilizada como input na construção do modelo de regressão. 

 

Dummy Variables - variável binária incluída para representar fenómenos binários (sim o não; 

verdadeiro ou falso) ou como codificação para representação de variáveis categóricas no modelo. 

 

Estimador - valor aproximado de um parâmetro em estudo. Poderá ser obtido através do Método dos 

Mínimos Quadrados. Um estimador é dito não-enviesado (ou centrado) se a sua média amostral 

(considerando todas as amostras possíveis de extrair da População) é igual à média do valor real do 

parâmetro. Se for esse o caso, teremos “em média” uma estimativa correta do parâmetro. 

 

Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) - Valor que integra os bens duradouros novos de montante 

superior a 500 Euros destinados a fins não militares e produzidos/adquiridos pelas unidades produtoras 

residentes, para utilização por um período superior a um ano no seu processo produtivo (incluindo os 

que são adquiridos por recurso a contratos de leasing financeiro), e os serviços incorporados nos bens 

de capital fixo.   

 

Graus de Liberdade (df) - dados pela diferença entre o número de observações e o número de 

variáveis independentes mais um (df = N – (Nº de independentes variáveis+1)). Tem uma influencia 

positiva na aplicabilidade do modelo a novos dados, o seja, na sua generalização.  

 

Heatmap  - mapa que relaciona diferentes pares de variáveis através de cor.  

 

Homocedasticidade - fenómeno observado pela grande correlação de resíduos de regressão. 

 

Indicador do Sentimento Económico (ISE) - índice composto por cinco indicadores de confiança, 

com diferentes pesos atribuídos: indicador de confiança na indústria, indicador de confiança nos 

serviços, indicador de confiança do consumidor, indicador de confiança na construção, indicador de 
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confiança no comércio a retalho. Os indicadores de confiança são médias aritméticas de respostas 

resultantes de inquéritos diretamente relacionados com a variável a estudar (ex.: indústria, serviços, 

etc.).  

 

M5P Trees - Árvores de decisão com modelos de regressão linear nas ramificações, que preveem o 

valor das observações que servem de entrada à ramificação. Os nós da árvore representam variáveis 

e cada ramo representa um valor diferente (split values). Trata-se de uma metodologia de indução 

estatística. 

 

Muticolinearidade - expressão da relação entre diversas variáveis independentes. A colinearidade 

entre duas variáveis é possível de avaliar graças ao coeficiente de correlação entre ambas: serão 

completamente colineares se tiverem um coeficiente de correlação de 1, e completamente não 

colineares se tiverem um coeficiente de 0. A multicolinearidade ocorre quando uma variável tem uma 

forte correlação com um conjunto de variáveis. 

 

Prédio rústico - parte delimitada do solo e as construções nele existente que não tenham autonomia 

económica.1 

 

Prédio urbano -  edifício incorporado no solo, com os terrenos que lhe sirvam de logradouro.2 

 

Produto Interno Bruto (PIB) - O Produto Interno Bruto de um país expressa a sua capacidade 

produtiva e o seu crescimento económico. É o resultado do somatório do consumo público, consumo 

privado, investimentos realizados no país, exportações menos importações. 

 

Propriedade Horizontal - frações autónomas que, além de constituírem unidades independentes, 

sejam distintas e isoladas entre si, com saída própria para uma parte comum do prédio ou para a via 

pública.3 

 

RBFNN - Uma Rede Neuronal com Função de Ativação de Base Radial é um método para modelação 

de fenómenos não-lineares, tendo por base um centro da rede do qual emerge uma distribuição radial 

de efeitos, ou seja, em função da distância do ponto em análise ao centro da rede.  

 

Resíduo - Diferença entre o valor estimado e valor real de uma variável dependente, i.e, (𝑦 − 𝑦). 

 

                                                
1 Artigo 204.º do Código Civil 
2 Artigo 204.º do Código Civil 
3	Artigo 1415º do Código Civil		
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SVM-SMO - Support Vector Machine (SVM) é um método regressivo de aprendizagem supervisionada 

para classificação, encontrando um hiperplano (plano de divisão) entre duas classes de pontos. 

Utilizando a Sequential Minimal Optimization transforma fenómenos não-lineares em fenómenos 

plausíveis de análise linear. 

 

Time-to-Market - Período de tempo que o imóvel está disponível no mercado até ser vendido ou 

arrendado.  

 

Valor Acrescentado Bruto (VAB) - Valor de produção dessa entidade menos o valor das matérias-

primas e produtos intermédios adquiridos a outras entidades. 

 

 

 

Lista de variáveis 
 
 

0T10 - Obrigações do Tesouro 

Act - População activa total 

C_Contr - índice de Custos de Construção 

Cpriv - Consumo Privado 

Cpub - Consumo Público 

DEB - Dívida Externa Bruta 

E3M - Euribor 3 Meses 

E6M - Euribor 6 Meses 

EUR_USD - Taxa de câmbio EUR/USD 

Exp - Exportações 

FBCF - Formação Bruta de Capital Fixo 

IDE - Investimento Directo Estrangeiro 

IHPC - Índice Harmonizado de Preços no Consumidor 

Imp - Importações 

ISE - Indicador do Sentimento Económico 

PIB - Produto Interno Bruto  

PrInt - Procura Interna 

PSI20 -Index PSI20 

Res - População residente total 

RMM - Rendimento Médio Mensal Líquido 

Tax_Hab - Taxa de juro de empréstimos à habitação 

Tdes - Taxa de Desemprego (Média Trimestral em %) 
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1 Introdução  
 

1.1 Contextualização  
 

O sector das atividades imobiliárias tem uma forte influência na economia nacional, tal como 

referenciado por Pedro Reis, ex-Presidente do Conselho de Administração da AICEP4 (Cushman & 

Wakefield 2014) . Quando analisado o Valor Acrescentado Bruto por ramo de atividade este sector de 

atividade tem vindo a ver crescer a sua importância na economia portuguesa. Em 1995 representava 

cerca de 7% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) nacional percentagem que, segundo dados de 2013, 

tem vindo a subir até cerca dos 12% (segundo dados do PORDATA). Agregado com a construção, que 

por sua vez é o sector com maior percentagem de VAB na economia nacional, representam cerca de 

17%. O estudo mais aprofundado do sector imobiliário levará, assim, ao conhecimento de um dos 

maiores drivers da economia (Case 2000), (Leung 2004).  

O sector imobiliário tem-se afirmado uma área de investimento em crescimento tendo por objetivo a 

criação de mais-valias, especialmente no segmento de luxo, tal como referido no portal Casa Sapo a 

27 de Abril de 2016. É de notar que embora não exista definição formal do que é considerado imobiliário 

de luxo, podemos assumir como imóvel de luxo quando este tem uma avaliação superior a quinhentos 

mil euros, valor que serve de base à atribuição de Autorizações de Residência para Atividade de 

Investimento (ARI), mais correntemente conhecidas por Vistos Gold. Imobiliário de habitação, 

imobiliário comercial (lojas) e imobiliário de serviços (escritórios) têm sido alvo de investimento por parte 

de investidores nacionais e estrangeiros quer por iniciativa particular quer através de fundos de 

investimento imobiliário (FII), cujo regime jurídico consta nos Decreto-Lei nº 60/2002 e Decreto-Lei 

13/2005. É importante salientar a importância que o capital estrangeiro5 tem tido no crescimento deste 

sector em Portugal, seja com o objetivo de utilização própria do imóvel (por exemplo, como segunda 

residência), seja com o objetivo de venda ou arrendamento para obtenção de mais-valias como acima 

referido.  

Sendo o mercado imobiliário um dos mais importantes sectores da economia pode-se afirmar que a 

literatura que o relaciona com variáveis macroeconómicas não é, estranhamente, extensa (Leung 

2004), sobretudo quando temos em conta o papel importante que o imobiliário desempenha como 

colateral (definido em função da sua avaliação bancária), em análise de risco e o seu impacto na “crise 

financeira” e no agregado da economia (Mera e Renaud 2000). No entanto, encontramos alguns 

autores que escreveram sobre a relação entre a economia e o sector imobiliário como Tsatsaronis e 

Zhu (2004), sendo muitas vezes abordada a relação entre o Investimento Direto Estrangeiro (IDE)6 e a 

dinâmica do sector tal como Fereidouni et al. (2010), Moshirian e Pham (2000) ou  Silva (2006) a nível 

nacional. A aplicação deste conhecimento à previsão de dinâmica futura do sector é reduzida, não 

                                                
4 Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 
5 http://imobnewsportugal.blogspot.pt/2016/06/capital-estrangeiro-faz-investimento.html 
6 Consultar Dicionário de Tradução - Foreign Direct Investment (FDI) 
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existindo muitos estudos (Zhang 2016). No que diz respeito a modelos de previsão são de referir os 

estudos realizados pelo Wall Street Journal (WSJ), ao nível do mercado imobiliário americano [5]7. A 

utilidade destes modelos é assim comprovada, merecendo a atenção de um dos jornais norte-

americanos de referência.  

O trabalho The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework é um dos mais 

importantes estudos das dinâmicas do mercado imobiliário (DiPasquale e Wheaton 1992). 

Através deste estudo os autores relacionam os seguintes fatores: a renda de um imóvel, preço de venda 

de um imóvel, stock de imóveis e construção de novos imóveis, através de um gráfico de quatro 

quadrantes, mostrando de uma forma simplificada a dinâmica entre estes fatores. Outros estudaram a 

relação entre a macroeconomia e o seu reflexo no sector imobiliário (Malpezzi 1999).  

Não foram encontrados na literatura trabalhos semelhantes para o território português, pelo que surge 

como oportuno a realização deste estudo, que explora entre fatores macroeconómicos e o mercado 

imobiliário no país. 

 

 

 

1.2 Objetivos  
 

O desenvolvimento deste trabalho de investigação tem como principal objetivo o estudo do impacto das 

variáveis macroeconómicas no preço do imobiliário, ao nível do concelho em Portugal. Recorrendo à 

ferramenta estatística da Regressão Linear Múltipla (RLM8), pretende-se construir modelos estatísticos 

para estimar qual a valorização ou desvalorização média expectável de um imóvel, dadas as condições 

macroeconómicas observadas. Um dos focos é a obtenção de um modelo para o território nacional 

(constituído por 308 municípios), por outro lado serão construídos modelos individuais para os dez 

concelhos com o maior número de transações no período considerado (Almada, Amadora, Braga, 

Cascais, Lisboa, Matosinhos, Oeiras, Porto, Sintra e Vila Nova de Gaia). Estes dez municípios 

representam, em média, 20% do número de contratos de compra e venda de prédios urbanos em 

Portugal.  

A elaboração destes modelos trará uma melhor compreensão do sector imobiliário português e, 

idealmente, novas ferramentas de apoio à valorização e tomada de decisão sobre ativos imobiliários. 

O estudo das expectativas de valorização ou desvalorização de imóveis será importante para todos os 

indivíduos ou empresas que pretendam fazer investimentos imobiliários nomeadamente fundos de 

investimento imobiliário, empresas de construção, investidores privados e institucionais ou ainda 

agências imobiliárias (Zhang 2015),.  

 

                                                
7	Consultar website na bibliografia de sites consultados	
8  Consultar Dicionário de Tradução - Linear Multiple Regression (LMR) 
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1.3 Metodologia  
 
Ao longo deste trabalho pretende-se utilizar uma abordagem científica para o estudo e compreensão 

do mercado imobiliário. A revisão do estado de arte e uma breve descrição da evolução do sector em 

Portugal servirão de base à análise e interpretação dos resultados do estudo estatístico do valor médio 

de avaliação bancária. 

 

 
Figura	1	–	Metodologia	aplicada	

 

Numa primeira fase, apresenta-se uma revisão de trabalhos publicados quer no diagnóstico do estado 

do sector imobiliário português e da sua relação com a economia, quer dos modelos estatísticos 

aplicados ao sector imobiliário a nível nacional e internacional. Pretende-se compreender quais os 

fatores que poderão ter maior influência no preço dos imóveis, a nível macroeconómico, e quais os 

modelos estatísticos que poderão ser aplicados. Analisados os trabalhos desenvolvidos nesta área, e 

o panorama do sector imobiliário português, pretende-se fazer uma primeira seleção das variáveis qa 

considerar quais os métodos estatísticos a aplicar.  

Após ter sido feita uma primeira seleção das variáveis e modelos regressivos a utilizar, será feita a 

recolha dos dados, recorrendo a diferentes fontes, nomeadamente dados do INE e BdP. Segue-se a 

sua análise e construção dos modelos, recorrendo ao software disponível. Em seguida pretende-se 

testar a validade dos modelos para estimar o valor por metro quadrado de um imóvel (variável 

dependente) com base nos indicadores macroeconómicos selecionados como variáveis 

independentes. Por último será feita uma análise crítica dos resultados, comentando os indicadores  

que demonstraram ser significativos na variação do valor por metro quadrado dos imóveis. Nesta fase 

pretende-se criticar a aplicabilidade dos modelos. Finalmente, com base nos resultados alcançados, 

discute-se o panorama futuro do sector imobiliário português. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Revisão 
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variáveis	
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1.4 Estrutura do Trabalho  
 

O trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: 

 

• No primeiro capítulo definimos o objetivo do trabalho, a contextualização do tema e qual a 

importância do desenvolvimento deste estudo; 

• No segundo capítulo fazemos a revisão da literatura referente ao sector imobiliário. 

Pretendemos que seja feita uma análise dos fundamentos do sector imobiliário, quais os seus 

principais fatores e quais as suas dinâmicas base. De seguida analisamos a evolução do sector 

imobiliário português desde a liberalização do mercado financeiro na década de 1980 até à 

atualidade. Pretendemos ainda fazer uma revisão dos modelos atualmente utilizados para 

modelação de mercados imobiliários; 

• No quarto capítulo fazemos uma breve descrição do processo de recolha e tratamento de 

dados. Abordarmos algumas das dificuldades encontradas durante a recolha de dados.  

• No quinto capítulo abordamos a formulação dos modelos estatísticos e implementamos os 

modelos nacional e regionais. 

• No sexto e último capítulo apresentamos as conclusões deste estudo e quais as sugestões 

para trabalhos futuros.  
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2 Revisão da Literatura  

 

2.1 A importância do sector imobiliário 
 
Como anteriormente referido, o sector imobiliário tem uma grande importância na economia de um país 

e no seu sistema financeiro. A título de exemplo, Morris Davis e Jonathan Heathcote provaram que, no 

mercado norte-americano, o investimento imobiliário é um forte indicador do Produto Interno Bruto 

futuro do país (Davis e Heathcote 2005) o que implica que uma parte significativa da produção está 

dependente deste sector. Como tal, este deve ser alvo de especial atenção das entidades políticas e 

governamentais, uma vez que qualquer perturbação neste sector poderá ter grandes consequências 

no futuro económico de um país. A crise de 2007-2008 é um forte exemplo disso, tal como previsto no 

início da década de 2000 pelo Prof. Karl E. Case no seu artigo (Case 2000) refere: 

 

 “If the housing market were to suffer a 20 percent decline, default rates and losses would far exceed 

those forecast by the most sophisticated credit-scoring models in the industry. This worry is to some 

extent heightened by the dramatic increase in subprime, high-loan-to-value lending of the last few 

years(...)Yet the government retains substantial exposure to a sharp drop in real estate prices, and the 

current debate about the proper role of the government in financial markets is both interesting and 

important.” (Case 2000)  

 

Esta importância prende-se com o facto de o imobiliário ser muitas vezes utilizado como colateral para 

empréstimos e para investimentos empresariais, visto ser um ativo tangível e de grande valor. Uma 

diminuição no valor do colateral irá reduzir o investimento e forçar as empresas a depender dos seus 

capitais próprios (Gan 2003). 

A propriedade imobiliária pode ser definida como todos os rendimentos (interests), benefícios, direitos 

e encargos envolvidos na propriedade de um imóvel (Pagourtzi et al. 2003).  

No mercado imobiliário o que é chamado de “avaliação” é a melhor estimativa do preço de transação.  

Essa avaliação é então utilizada como uma medida quantitativa para todos os benefícios e 

responsabilidades inerentes à propriedade. Essa avaliação é efetuada por diversos agentes tais como: 

agentes imobiliários, Peritos Avaliadores Imobiliários (PAI), entidades credoras, empreendedores 

imobiliários, investidores e Fundos de Investimento, analistas de mercado e investigadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

2.2 Fundamentos do Sector Imobiliário  
 
O mercado imobiliário é um mercado “económico”. A sua dinâmica é guiada por fatores chave como a 

oferta e a procura. Sejam imóveis de habitação ou imóveis comerciais, o seu valor é atribuído não só 

pelas suas características físicas e geográficas como também pela utilidade que proporciona a detém 

e utiliza o bem imobiliário.  

Recuando até Adam Smith em Wealth of Nations (Smith 1776), recorrendo aos fundamentais da 

economia, poderemos definir que o “bem” e toda a sua dinâmica (Preço P e Quantidade Q) é 

influenciado pela intersecção da oferta (reta definida por S – Supply) e da procura (reta definida por D 

– Demand), tal como apresentado na Figura abaixo.  

 

 
Figura	1	-	Lei	da	oferta	e	da	procura 

 

A mesma lógica poderá ser definida para o “bem imobiliário”. Variáveis como o número de imóveis 

disponíveis ou os custos de construção poderão influenciar a oferta, enquanto variáveis tais como o 

rendimento das famílias poderão influenciar a procura. A sua intersecção dará a quantidade que deverá 

existir e o preço que deverá ser praticado para que exista um equilíbrio no mercado. Sendo que todas 

as variáveis se alteram ao longo do tempo, o ponto de intersecção também se altera, sendo necessário 

fazer constantes ajustes à quantidade (entenda-se neste contexto como imóveis disponíveis) que se 

irão refletir nos preços praticados.  

Stephen Malpezzi apresenta um gráfico no seu trabalho de 1990 (Malpezzi 1990) que permite uma 

melhor compreensão da relação dos vários agentes neste mercado.  

 

 

 

 

 

Solo 
Financiamento 
infraestruturas 

Materiais 
Mão-de-Obra 

Promotores 
Construtoras 
Proprietários 
Investidores 

Arrendatários 
Proprietários 

Procura Produção Inputs 

Preços Preços 

Figura	2	-	Adaptação	do	diagrama	apresentado	por	Malpezzi 
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Analisando o gráfico é possível observar que a procura, através dos preços, informa e orienta os 

agentes promotores da “quantidade” de imóveis que são necessários para responder à procura. Da 

mesma forma, as empresas fornecedoras de materiais e mão-de-obra são ajustadas por sua vez às 

necessidades do mercado. (Capozza et al. 2002)   

 

2.2.1 Modelo de DiPasquale e Wheaton - Diagrama dos Quatro Quadrantes  
 

Aprofundando esta dinâmica de mercado, chegamos à formulação apresentada por DiPasquale e 

Wheaton em 1992. O modelo de DiPasquale-Wheaton9 ilustra o equilíbrio a longo prazo do mercado 

imobiliário, tendo em conta a sua ligação com o mercado de capitais (através da taxa de rentabilidade). 

Tal como o anterior mencionado é um modelo iterativo, não apresentando um estado absoluto de 

equilíbrio.  

Os autores analisam os mercados imobiliários de utilização de espaços (Real Estate as Space – 

property market – representado pelo 1º e 4º quadrantes) e de propriedade (Real Estate as Asset – asset 

market – representado pelo 2º e 3º quadrantes). A distinção entre os dois é facilitada quando os imóveis 

não são ocupados pelos proprietários. A título de exemplo, o dono de um imóvel em que está instalado 

uma cafetaria poderá não ser o dono da cafetaria. O dono do imóvel e a sua decisão de compra e 

venda estariam localizados no mercado de propriedade. O dono da cafetaria na sua decisão de 

arrendar ou não o espaço estaria localizado no mercado de utilização de espaços. Utilizando o mercado 

imobiliário (comercial) norte-americano como referência, ilustram como a macroeconomia e os 

mercados financeiros poderão ter efeitos nos valores de rendas, preço de imóveis, volume de 

construção e stock de imóveis (fruto da relação entre os dois mercados supracitados). Os autores 

começam por argumentar que o preço dos imóveis depende sempre da relação entre a oferta e a 

procura. Quanto menor a oferta e/ou maior a procura, maior será o valor do imóvel. O aumento da 

oferta da oferta depende dos custos de construção (ou substituição) do imóvel. Se o preço médio de 

um imóvel estiver acima dos seus custos de construção, surge a oportunidade para a construção de 

novos imóveis semelhantes. Quando a procura do mercado é satisfeita, os valores de mercado descem 

de novo, tendendo para o custo de substituição. A renda de um imóvel pertence ao mercado de 

utilização de espaços, enquanto o preço de um imóvel pertence ao mercado de propriedade. 

 

2.2.2 Análise por quadrantes 
 
O modelo de DW baseia-se num gráfico de quatro quadrantes. O primeiro quadrante do diagrama, 

apresenta a relação entre o stock dos imóveis existentes e a renda pedida (expressa, por exemplo, em 

€/m2). Tal como sugerido pela Lei da Oferta e da Procura, quanto maior o stock existente, menor será 

a renda média pedida por imóvel. Isto justifica-se porque os arrendatários terão mais opções de escolha 

e, por isso, os proprietários serão “forçados” pelo mercado a baixar os valores pedidos, caso contrário 

                                                
9 Modelo de DiPasquale e Wheaton, doravante apresentado como DW 
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arriscar-se-iam a não ter procura pelo seu imóvel.  

Podemos definir taxa de ocupação como o número de imóveis ocupados sobre o número de imóveis 

totais, ou seja, a percentagem de imóveis que estão efetivamente a ser utilizados. Esta taxa pode ser 

tomada como um dos indicadores com grande influência nos preços praticados. Taxas de ocupação 

elevadas exercem pressão para a subida de preços e rendas praticadas (Case 2000). 

Um aumento ou diminuição do rendimento médio por família poderá deslocar a reta deste quadrante 

para cima ou para baixo respetivamente. Isto porque, mantendo o stock constante, para o mesmo 

número de imóveis, havendo um maior poder de compra, os arrendatários estarão dispostos a pagar 

mais ou menos pelo mesmo imóvel. Um aumento ou diminuição da inflação terá o mesmo efeito. Um 

aumento na taxa de emprego, produção ou número de agregados familiares irá aumentar a procura por 

espaços, o que irá fazer mover a curva Renda-Stock para a direita, fazendo assim as rendas aumentar 

(para um mesmo espaço em análise). O tipo de ocupação influencia também esta reta. Um aumento 

do arrendamento de curta duração poderá aumentar a renda pedida (Wheaton 1987), fenómeno que 

se verifica em vários pontos do mundo, incluindo Lisboa, com a expansão do alojamento local e de 

plataformas como o AirBnB.   

 

 
Figura	3	-	Shift	da	curva	Renda-Stock	(Wheaton	e	DiPasquale	1992)	

 
O segundo quadrante do modelo de DW é talvez o mais importante por mostrar a ligação com os 

mercados financeiros (Colwell 2002). A título de exemplo um aumento dos impostos sob a habitação 

irá aumentar a inclinação desta reta. Um decréscimo da volatilidade da inflação terá o efeito contrário. 

Do ponto de vista dos investidores (asset market), os autores afirmam que na análise da procura por 

investimento imobiliária deve sempre ter tido em conta o valor das taxas de juro de empréstimos a 

longo prazo, bem como o retorno (yield) apresentado por fixed income securities (títulos de rendimento 

fixo). A taxa de rentabilização é então exógena (Colwell 2002). Para uma melhor análise deverá ser 

considerado o retorno líquido (após impostos) exigido pelos investidores. 

A relação direta entre o valor das rendas e o preço dos imóveis foi feita pela primeira vez por Patrick 

Hendershott e David Ling (Hendershott e Ling 1984). A taxa de retorno anual (razão entre a renda anual 

e o preço do imóvel) é afetada, na generalidade, por: taxas de juro de empréstimos a longo prazo, a 
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estimativa de crescimento das rendas, os riscos associados com as receitas de rendas, o sistema 

tributário (exemplo: U.S. Federal tax code) (Case 2000). A relação poderá ser expressa por: 

 

 𝑃 =
𝑅
𝑖
 [1] 

 

 

 
 

 
Figura	4	-	Alteração	de	rendimento	(Wheaton	and	DiPasquale	1992)	

 
Nota: R – Renda; P – Preço do imóvel; CCosts – Custos de construção ou substituição; S – Stock de 

Imóveis; D – Demand (procura); C – Construção; d – depreciação (ou taxa de remoção de imóveis). 

 

No terceiro quadrante expressa-se a relação entre a construção nova e o preço praticado. A reta neste 

quadrante não começa exatamente na origem devido ao custo de oportunidade. Existe um preço 

mínimo de venda de imóveis para que se justifique o início do processo de construção e essa condição 

é representada no gráfico pelo deslocamento da reta face à origem. Quanto maior o custo de 

construção, maior o preço exigido e, por isso, mais afastada estará da origem. O declive da reta por 

sua vez está relacionado com a economia de escala. Quanto maior a escala, maior o declive da reta e 

menor o custo unitário, pois esses custos são diluídos pelo número de imóveis produzidos. 

 

 
Figura	5	-	Figura	ilustrativa	das	relações	entre	os	mercados	imobiliários	(Wheaton	e	DiPasquale	1992)	
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A título de nota, em mercados com grande elasticidade da oferta, a construção nova aumenta bastante 

com pequenos incrementos de preço, o que poderá provocar um excesso de construção e no, limite, 

uma bolha imobiliária (Glaeser, Gyourko, e Saiz 2008). Voltaremos a essa temática em Ciclos do 

Mercado Imobiliário.  

 

No quarto, e último, quadrante apresenta-se a relação entre a construção nova e o Stock existente. 

Como esperado, um aumento de volume na construção nova irá aumentar o stock de habitação 

disponível no mercado. Assim, o stock de habitação poderá crescer através da habitação nova ou 

descer devido à depreciação dos imóveis antigos. É importante notar, que o modelo de DW não 

contabiliza o fator da taxa de ocupação, sendo essa uma das grandes críticas a este modelo (Colwell 

2002). 

 

2.2.3 Mercado de Propriedade vs Mercado de Arrendamento  
 
Como acima descrito, existe uma vincada relação entre valores de venda de imóveis, rendas praticadas 

e taxas de juro. O indicador price-to-rent ratio apresenta um bom indicador de como essa relação é 

definida e qual a sua dinâmica (Lourenço e Paulo 2014). Este apresenta a relação entre o custo de ser 

proprietário de um imóvel e o custo de o arrendar (ou a rentabilidade que dele por ser retirado, 

consoante o prisma seja o do senhorio ou arrendatário). Quando este rácio é muito elevado, os 

potenciais compradores têm uma tendência maior a arrendar do que a comprar. Poderá haver uma 

inversão desta tendência caso exista um crescente número de investidores com o objetivo de compra 

para arrendamento (Pagourtzi et al. 2003). Por oposição, se o rácio for muito baixo, haverá uma maior 

apetência do interessado a comprar o imóvel. Desta forma o rácio price-to-rent poderá ser um bom 

indicador para a tendência futura do sector. Se este indicador se mantiver alto por muito tempo é 

possível que o mercado imobiliário esteja a ser suportado pelas expectativas nos retornos de venda. A 

título de curiosidade, este poderá ser um indicador da presença de uma bolha imobiliária, cuja 

existência será explicada mais à frente. A falta de informação detalhada sobre o valor dos arredamentos 

não permitiu, no entanto, que este fosse incluído como variável neste estudo. Outra forma de analisar 

esta dinâmica, frequentemente utilizada, é o price-to-income ratio. Este indicador permite contabilizar 

todos os custos inerentes à compra e manutenção da casa de forma a avaliar se a dívida inerente 

poderá ou não ser suportada pela família influenciando as suas decisões de compra ou arrendamento. 

Se o rácio se mantiver alto durante muito tempo isto poderá levar a uma menor procura de imóveis para 

venda o exerce pressão para a descida do seu valor de mercado motivada pela pouca atratividade.  

Estes indicadores são apenas formas de sintetizar a dinâmica entre estes dois mercados e quais das 

opções se apresenta mais atrativa à população. É necessário ainda relembrar a importância das taxas 

de juro nesta equação. Quanto maiores as taxas de juro de empréstimo à habitação maior a tendência 

para o arrendamento, visto que o juro se apresenta como um encarga para o proprietário do imóvel. 

Himmelberg (Himmelberg, Mayer, e Sinai 2005) concluíram que a maior sensibilidade dos preços de 

imóveis verifica-se quando as taxas de juro são bastante baixas.  
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A consideração destas variáveis torna-se então pertinente na análise da dinâmica entre os dois 

mercados.  

 

 

 

2.2.4 Ciclos do Mercado Imobiliário 
 

Vários autores tais como o prémio Nobel da Economia Robert Shiller e Manuel Gottlieb (Gottlieb 1976) 

defendem que, tal como o mercado bolsista, o mercado imobiliário tem um comportamento cíclico de 

subidas e descidas.  

 

 
Figura	6	-	Fonte:	Irrational	Exuberance	(Shiller	2000)	

 
Segundo Karl E. Case, o trabalho de Gottlieb é talvez a análise mais sistemática de ciclos no mercado 

imobiliário (Gottlieb 1976). Ao analisar o mercado em Ohio, Chicago e San Francisco, Gottlieb chegou 

à conclusão que existe uma relação cíclica entre o número de imóveis disponíveis (vagos) e a nova 

construção. Isto acontece porque o mercado de imóveis novos e o mercado de imóveis usados são 

concorrentes, existindo assim uma influência entre a taxa de ocupação existente e a construção nova. 

A especulação dos investidores tem também um papel importante na subida e descida do preço dos 

imóveis, contribuindo para ampliar os ciclos de mercado. Essa especulação é também descrita no 

estudo do mercado da Califórnia durante os anos 80 (Case 2000). Segundo os autores, os proprietários 

estavam dispostos a pagar preços mais altos pelos imóveis como resultado da antecipação de ganhos 

financeiros futuros.  

Para uma melhor compreensão dos ciclos económicos devemos recuar até aos fundamentais. É 

indiscutível que o principal propósito de um imóvel residencial é a habitação, tal como o principal 

propósito de um imóvel comercial seja a instalação de comércio. Como tal, é importante analisar o 

crescimento da população local, no primeiro caso, ou a expansão de negócios e a criação de novas 
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empresas no segundo caso. Uma das melhores análises feitas nesta temática foi feita por N. Gregory 

Mankiw e David N. Weil, das universidades de Harvard e Cambdrige. No seu paper The Baby Boom, 

The Baby Bust and The Housing Market de 1989, os autores previram que haveria uma descida no 

preço dos imóveis em 2007. Isto, baseando o seu estudo, maioritariamente, na evolução da população 

nos Estados Unidos (Mankiw e Weil 1989). Outro aspeto fundamental é a inflação. Em economias em 

que a inflação tem um maior crescimento é expectável que haja uma subida de preços dos imóveis 

(Case 2000). Quando assistimos a um aumento de preços não assente nos fundamentais, podemos 

estar na presença de uma bolha imobiliária (Case e Shiller 1994). Assim, para uma avaliação do estado 

do mercado e do seu posicionamento no ciclo é importante fazer uma análise conjunta de variáveis 

fundamentais tais como a evolução da população, poder de compra, taxa de desemprego ou inflação. 

Um crescimento do preço dos imóveis que se baseia num crescimento da população é justificado. Um 

crescimento não fundamentado do preço médio dos imóveis poderá levar a um futuro ajustamento 

(descida) dos preços. Segundo os autores a imagem de um mercado eficiente deve ser semelhante a 

um Random Walk, reagindo instantaneamente a nova informação. Uma subida ou descida constante 

de preços durante 3 ou 4 anos é o oposto de um mercado eficiente. Nos locais onde o preço se afasta 

mais dos fundamentais é onde a descida poderá ser potencialmente maior. 

Outra dinâmica de relevo é o que acontece durante pequenas descidas do mercado imobiliário. Em 

pequenas descidas, especialmente nas motivadas por taxas de juro elevadas, assiste-se muitas vezes 

a um fenómeno em que os proprietários abdicam da venda imediata do imóvel mantendo-a num preço 

de reserva10 que corresponde ao preço, bem acima do praticado pelo mercado, pelo qual estariam 

dispostos a vender (Hwang e Quigley 2006). Isto significa que, para um stock de imóveis, é menor o 

número de imóveis à venda por um preço mais baixo, “forçando” o preço médio a subir de novo. 

William C. Wheaton no seu artigo Real Estate “Cycles”: Some Fundamentals (Wheaton 1999) define 

que as expectativas dos agentes, o tempo de resposta da construção (planeamento e tempo de 

construção de imóveis), a durabilidade dos imóveis e a elasticidade do mercado definem a dinâmica de 

um mercado imobiliário e de cada tipo de imóvel. A irracionalidade dos agentes é também um fator de 

instabilidade, dando uma resposta ad hoc às perturbações de mercado. Um tipo de previsão “irracional” 

poderá ser assumir que os preços (P - Prices) no futuro serão uma capitalização simples (por n 

períodos) das rendas (R - Rents) praticadas atualmente a atualizadas por uma taxa r. Por outras 

palavras, que as condições económicas catuais se manterão no futuro (Quigley 1999). Poderemos 

colocar isto na forma: 

 

 𝑃) =
𝑅)*+
𝑟

 [2] 

 

A construção de novos imóveis baseia-se nas perspetivas de preço praticado ao tempo de conclusão 

do projeto de execução da obra. Por outras palavras, os preços praticados atualmente serão 

determinados pelas condições passadas de mercado. Um agente racional conseguiria prever 

                                                
10	Traduzido do inglês reservation price	
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corretamente a resposta de um mercado (especialmente da procura) às perturbações e então os preços 

de imóveis seriam um espelho dos valores atualizados das rendas futuras. Segundo Wheaton, as 

instabilidades do mercado à luz da economia moderna, baseia-se nos erros de previsão dos agentes 

envolvidos quanto às perspetivas futuras do mercado. A título de exemplo é analisado o excesso de 

construção no mercado imobiliário de escritórios nos anos 80, devido à reforma fiscal de incentivos no 

início desta década. Num ciclo do mercado imobiliário, o mercado irá reagir a um aumento ou 

decréscimo da procura, ultrapassando o estado estacionário do mercado (estado normal do mercado) 

levando a um excesso ou falta de construção antes de convergir de novo para o estado estacionário 

(steady state). Saber o development lag da tipologia dos imóveis em análise será então fundamental 

para uma boa previsão dos preços futuros. Em edifícios industriais e residenciais, poderá tomar-se 

esse prazo como 1 ano. O número de licenças de construção emitidas num determinado ano, poderá 

ser assim importante para modelar a oferta. 

 

Como nota final neste capítulo, será importante referir o trabalho apresentado por Eichholtz, Koedijk, 

Huisman e Schuin (Eichholtz et al. 1998) em que foram analisados os retornos obtidos no mercado 

imobiliário e a sua relação com os restantes mercados internacionais a nível continental (Europa e 

América do Norte). Através do trabalho dos autores, foi possível chegar à conclusão de que, embora 

baixa (tomando valores entre 0,2 e 0,6), existe correlação entre mercados do mesmo continente. Este 

resultado é interessante do ponto de vista que poderá sugerir uma evolução e dependência 

internacional dos ciclos do mercado imobiliário.  

 

São muitas as componentes que guiam o preço dos imóveis e o comportamento cíclico do mercado. 

Será, decerto, difícil prever todas estas componentes, mas é importante que se tenham em conta para 

que seja feita uma análise fundamentada. 

 

 

 

2.3 Efeitos na Economia 
 

O maior investimento feito durante a vida pela maioria da população é a compra de casa. É essa 

detenção de propriedade de imóveis (sejam residenciais, comerciais, industriais, etc) que serve de 

motor a grande parte do sistema financeiro moderno. Os empréstimos hipotecários são das maiores 

fontes de receita da banca, sendo que os imóveis também são utilizados como colateral em avaliações 

de crédito, como anteriormente mencionado. A maioria dos bancos detém grandes portfólios de 

imobiliário. Assim, uma recessão apenas afeta em larga escala o sistema financeiro quando o valor 

médio dos imóveis é afetado (Case 2000). Um fator que se tornou bastante evidente na crise de 2007, 

também conhecida como crise do sub-prime foi que uma má avaliação de risco aliada a um otimismo 

exagerado quanto à evolução do preço dos imóveis pode ter efeitos catastróficos na economia, 

especialmente para quem decidiu comprar casa e para os credores desses mesmos investimentos. 
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Quem investe em imobiliário durante uma bolha não sabe que está a ser influenciado pela mesma 

(Glaeser, Gyourko, e Saiz 2008). Uma previsão irracional das construtoras faz com que, aproveitando 

a subida de preços, o custo de oportunidade se torne menor fomentando a construção de novos 

imóveis. Segundo o artigo Asset Float and Speculative Bubbles (Hong, Scheinkman e Xiong 2006), o 

número de compradores decididos a comprar é limitado, o que significa que os potenciais compradores 

apresentam sempre uma visão mais conservadora sobre os preços. Quando o número de compradores 

decididos a comprar se torna muito reduzido a “bolha” tem o seu fim, fazendo descer bastante os 

preços. A descida nessas situações é tão significativa que geralmente os preços ficarão abaixo do que 

seria expectável se a bolha não existisse. A descida a pique dos preços representa o fim do excesso 

de otimismo da construção excessiva de imóveis (Glaeser, Gyourko e Saiz 2008). O fim da “bolha” 

representa então um decréscimo do valor de avaliação dos imóveis e o crash do sistema financeiro. 

Mas não são só as “bolhas” imobiliárias que afetam a economia de um país. Existir um mercado significa 

que tal como existem pessoas dispostas a vender, também existem pessoas dispostas a comprar o 

que significa que, para compras e vendas num país entre nacionais a compra e venda de imóveis não 

contribui (por si) para o aumento da riqueza de um país. Desta forma, a única forma de aumentar a 

riqueza de um país através do imobiliário é através de investimento estrangeiro (Glaeser, Gyourko e 

Saiz 2008). Esta lógica levou à implementação de medidas como as Autorizações de Residência para 

Atividade de Investimento (ARIs) em Portugal, correntemente conhecidas como Vistos Gold, que teve 

especial efeito na dinâmica dos imóveis de luxo. A análise do mercado imobiliário português será feita, 

em maior detalhe, no capítulo seguinte. Também a nível local são sentidos os efeitos do imobiliário na 

economia de uma região. Como referido por Case (2000), a migração de pessoas para áreas mais 

densas tem um efeito positivo na sua produtividade. Áreas com maior população terão mais entidades 

comerciais e de serviços que contribuem diretamente para a produtividade. No entanto, o preço dos 

imóveis pode ser um obstáculo a esta migração. Preços demasiado elevados impedem bastantes 

pessoas de se deslocarem para as zonas de maior agregado populacional, optando pela periferia. Além 

de aumentar os custos de transporte e a poluição, existe um decréscimo da qualidade de vida dos 

trabalhadores. Desta forma, uma região com preços de habitação mais controlados poderá 

proporcionar uma melhor qualidade de vida à população e um aumento da produtividade regional e 

nacional (Case 2000). 
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2.4 Sector Imobiliário Português 
 

2.4.1 Mercado de propriedade 
 
Uma particularidade da realidade portuguesa é a elevadíssima percentagem de proprietários de própria 

habitação (Braga 2013). Decisões políticas, conjunturas económicas e expectativas positivas face ao 

crescimento do sector estão entre alguns dos fatores que têm influência neste mercado e na sua 

evolução. Tentaremos, neste capítulo, fazer uma breve revisão das possíveis causas e consequências 

das oscilações do mercado.  

O mercado português apresenta-se dinâmico nos últimos anos. No gráfico abaixo é possível observar 

a taxa de variação homóloga dos valores médios da avaliação bancária (€/m2) para Portugal 

Continental, ajustados da inflação (valores reais), no período entre 2002-2016. Pela análise do gráfico 

é possível concluir que a variação ano a ano nunca foi abrupta, tendo o seu valor máximo absoluto de 

-12,85% no primeiro trimestre de 2012. Podemos então afirmar que a área acima do eixo das abcissas 

corresponde a períodos de crescimento real do mercado imobiliários, e a área abaixo corresponde a 

períodos de contração do mercado.  

 

 
 

Figura	7	-	Taxa	de	Variação	Homóloga	Real	de	Valores	Médios	de	Avaliação	Bancária	(%).	Gráfico	adaptado	a	partir	de	
dados	do	INE11	

 
Tal como apresentado nos capítulos anteriores, é possível concluir que existe uma estreita ligação 

entre os mercados financeiros e o mercado imobiliário. O mercado português não é exceção.  

Após a revolução de 1974 o sistema bancário português foi nacionalizado sendo as taxas de juro 

fixadas administrativamente. A banca era, em grande parte, pública e existia um grande controlo de 

capitais (Santos, Teles e Serra 2014). Só em 1984 é que se deu início ao processo de liberalização da 

banca. Em 1986 Portugal entra na União Europeia e em 1989 é feita uma reversão das nacionalizações 

na banca que iria alterar o panorama financeiro Português. Em cinco anos, a banca passa a ser 
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maioritariamente detida por entidades privadas. O processo de liberalização, concluído na Lei 

Reguladora do Sistema Financeiro (Decreto-Lei n.º 298/92), trouxe também o fim dos limites de crédito 

e das taxas de juro administrativas. A partir deste momento, famílias que anteriormente não  tinham 

acesso a crédito passam a dispor de empréstimos hipotecários com taxas de juro mais competitivas 

com regimes de acesso mais permissivos.  

 

Se analisarmos os dados correspondentes ao crédito concedido e ao número de famílias abrangidas, 

o efeito deste processo de liberalização é ainda melhor percetível. 

 
 

Tabela	1	-	Crédito	à	habitação:	montantes	concedidos	e	beneficiários	(1994-2007);	fonte:	INE	

Anos 

Montante 
concedido 

(milhares de €) 

Beneficiários 
(nº de 

indivíduos)   
1994 3014887 84445 
1995 3694836 95009 
1996 4922687 118211 
1997 6945167 154215 
1998 10474401 216631 
1999 12337821 233485 
2000 10801304 181293 
2001 10253704 159334 
2002 12247377 175063 
2003 11212787 146588 
2004 12433901 152113 
2005 14451174 164408 
2006 14812330 157365 
2007 14616847 156983 

	

 

As baixas taxas de juro e uma maior predisposição da banca a concessão de crédito potenciou o 

aumento do endividamento das famílias e um crescimento do sector da construção ao longo da década. 

Os promotores imobiliários começaram a definir o preço de venda dos imóveis pela capacidade de 

endividamento das famílias (Braga 2013), motivado pelo crédito à habitação. Esta tendência é visível 

no aumento do número de licenciamentos para construção de edifícios para habitação durante a 

década de 90.  
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Figura	8	-	Fonte:	INE 

 

 

 

No ano de 1999 atingiu-se o maior número de imóveis vendidos tendo a vir a decair nos anos seguintes.  

 

 
Figura	9	-	Fonte:	INE	

 

No entanto, é possível observar que o valor do crédito concedido continuou a aumentar até 2006, ano 

em que foram concedidos 14,8 mil milhões de euros. 

Como contexto, será importante referir que a nível internacional viveu-se uma crise imobiliária durante 

os anos de 1991 e 1993 (Geltner 2013)   que afetou a maioria dos mercados mundiais. Na análise deste 
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panorama William N. Goetzmann destaca o mercado português como um dos poucos mercados que 

apresentou retornos fortemente positivos (Goetzmann e Rouwenhorst 2000).  

 
 

 
Figura	10	-	Peso	da	dívida	no	rendimento	disponível	das	famílias	(1995-2013).	Adaptado:	(Santos	2014)	

 
 

Adicionalmente, o Estado Português promoveu a compra de habitação própria através de regimes de 

juro bonificado. O valor executado mais elevado em apoio a este regime foi atingido em 2002, em que 

a execução foi de 503,1 M€. A evolução temporal pode ser observada no gráfico abaixo.  

 
 

 
Figura	11	-	Bonificações	de	juros	no	crédito	à	habitação 

 
 
Quando comparamos os gráficos anteriores com o crescente valor do valor médio por metro quadrado 

no início dos anos 2000, é possível concluir que houve um acréscimo de valor concedido, não 

fundamentado. 
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Figura	12	-	Valor	média	de	Avaliação	bancária	em	Portugal	Continental	(€/m2)	

Gráfico	baseado	em	valores	obtidos	pelo	INE	

 
A descida dos valores médios da Avaliação Bancária poderá não ser apenas um reflexo da crise 

económica ou financeira vivida após 2007 como também um reajustamento do preço dos imóveis ao 

seu valor real, após um período de crescimento não suportado pelos fundamentais do mercado. A título 

de exemplo, segundo os Censos 2011, o investimento em imóveis residenciais decresceu uma média 

de 12% ao ano, no período entre 2007-2013 quando comparado com uma descida média do PIB de 

1% ao ano no mesmo período. 

  

 

2.4.2 Mercado de Arrendamento 
 

Embora o objeto deste estudo se foque no mercado de propriedade, dada a sua interação com o 

mercado de arrendamento será importante fazer uma breve nota à sua evolução em Portugal.  

Durante a década de 90 houve igualmente um incentivo por parte do estado à promoção do 

arrendamento nomeadamente através da criação do programa de Incentivo ao Arrendamento Por 

Jovens (IAJ), que deu origem em 2007 ao programa Porta 65 Jovem. Embora a execução deste 

incentivo seja inegável, é notável a diferença em magnitude dos valores apresentados para incentivo à 

compra de imóveis.  

 

€800.00	

€900.00	

€1,000.00	

€1,100.00	

€1,200.00	

€1,300.00	

€1,400.00	

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Va
lo
r	m

éd
ia
	d
a	
av
al
ia
çã
o	
ba

nc
ár
ia
	

€/
m
2) Preço	médio	

por	m2	no	
continente	
português



 20 

 
Figura	13	-	Incentivos	estatais	ao	arrendamento	

 
As características do mercado português de preferência pela compra de imóvel e as baixas taxas de 

juro praticadas durante a década de noventa poderão explicar, pelo menos em parte, a diferença de 

magnitude dos valores.  

Em 2001 existiam 80 094 alojamentos vagos em Portugal para arrendamento. Em 2011 esse número 

era de 110 207 segundo os Censos 2011. Segundo a mesma fonte 46,9% dos arrendamentos 

existentes em 2011 correspondiam a contratos celebrado entre 2006 e 2001, 34,2% entre 1975 e 2005 

e 18,8% antes de 1975. Faremos uma nota breve sobre a existência desta última classe de contratos 

um pouco mais à frente. Quanto à faixa etária dos arrendatários, em 2011, 53,8% dos arrendatários 

tinham idade superior a 50 anos, correspondendo 36,8% a arrendatários com mais de 60 anos.  

Quanto aos valores de arrendamento, o valor médio em 2011 de renda era de 333,08€, tendo esse 

valor vindo a subir desde então. 

 
Tabela	2	-	Distribuição	percentual	dos	alojamentos	familiares	clássicos	de	residência	habitual	e	arrendados,	segundo	o	

escalão	do	valor	mensal	da	renda.	Adaptado	de	Censos	2011	

 
 
 
Atualmente o panorama das rendas praticadas em Portugal é bem diferente do que se vivia em 2011. 

Os valores médios de rendas tiveram uma subida desde essa data, sendo o gráfico abaixo 

representativo do panorama atual.  

 

 

Menos	
de20€

de	20	a	
34,99€

de	35	a	
49,99€

de	50	a	
74,55€

de	75	a	
99,99€

de	100	a	
149.99€

de	150	a	
199,99€

de	200	a	
299,99€

de	300	a	
399,99€

de	400	a	
499,99€

de	500	a	
649,99€	

650	ou	
mais

Portugal 6,80 7,30 5,00 6,70 5,10 7,60 7,00 16,90 20,30 7,30 5,10 5,10
Norte 7,60 7,80 5,20 7,30 5,20 9,90 10,00 20,90 17,40 4,10 2,20 2,40
Centro 6,20 5,60 3,50 4,50 3,40 7,60 9,50 26,20 23,80 5,40 2,40 1,90
Lisboa 5,70 7,10 5,40 7,40 6,00 6,00 3,60 9,80 20,50 10,20 8,70 9,60
Alentejo 11,00 8,10 4,70 6,00 4,10 8,00 8,40 20,80 20,20 5,00 2,30 1,40
Algarve 5,70 5,10 3,60 4,50 3,10 3,90 4,10 14,80 30,00 15,00 7,20 3,10

R.A.Açores 7,60 7,10 3,80 5,20 4,30 7,20 6,10 18,10 23,60 8,60 5,70 2,70
R.A.Madeira 7,40 15,00 7,90 9,20 4,60 6,20 4,60 10,50 15,10 9,60 6,80 3,20

Escalão	do	valor	mensal	da	renda	(%)
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Figura	14	-	Valor	médio	de	rendas	(€)	para	um	T2,	por	regiões,	durante	o	1	Trimestre	de	2017.	Fonte:	Confidencial	

Imobiliário 

 
 
Tendo em conta o panorama socioeconómico português será seguro dizer que é previsível que o valor 

médio das rendas continue a aumentar nos anos vindouros. Segundo dados dos Censos 2011, a 

tendência para o arrendamento diminui com o aumento de números de pessoas por família a partir de 

duas pessoas. No entanto, a dimensão média dos agregados familiares tem vindo a descer, tal como 

demonstrado pelo gráfico abaixo, o que poderá contribuir para a manutenção da tendência crescente 

de arrendamento.  

 
 

	
Figura	15	-	Fonte:	INE	
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Segundo Francisco Moreira Braga (Braga 2013), o paradigma do mercado emprego jovem levará a que 

estes ponderem cada vez mais as vantagens apresentadas pelo arrendamento, pela maior mobilidade 

que este lhes oferece, em detrimento da opção de compra de imóvel. Esta mobilidade pode provar-se 

fundamental para um mercado de trabalho que força as camadas jovens a estarem atenta a qualquer 

proposta de trabalho que lhes possa oferecer melhores condições de vida seja em Portugal ou no 

estrangeiro. Além disso, os arrendamentos de curta duração têm cada vez mais influenciado os preços 

praticados neste mercado. Uma crescente afluência de turistas ao nosso país levou a que plataformas 

como o AirBnB tivessem um grande crescimento no nosso país. Segundo publicado no jornal online 

Observador a 20 de Setembro de 2017, a plataforma digital registou 1.113.000 reservas de alojamento 

de curta duração em Portugal entre Junho e Agosto de 2017, o que representa um crescimento de 59% 

face ao período homólogo de 2016. Toda esta procura e falta de resposta do mercado leva a que os 

arrendatários por vezes sejam compelidos a pagar rendas excessivas e praticas ilegais como a não 

celebração do contrato de arrendamento (Braga 2013). Isto leva a um aumento da economia oculta 

neste mercado. Uma maior fiscalização e regulação deste tipo do arrendamento prova-se então 

necessária para um bom funcionamento do mercado e para um futuro promissor no sector.  

 

2.4.3 O efeito da Lei 2030 de 22 de Junho de 1948 
 

Numa análise do panorama nacional do arrendamento será relevante referir a Lei 2030 de 22 de Junho 

de 1948. A lei que deu origem ao que ficou conhecido como o “congelamento” das rendas, que fez com 

que a avaliação dos imóveis deixasse de ser levada a cabo e impediu que os senhorios atualizassem 

as rendas a quem tinha contratos de arrendamento anteriores à data de entrada em vigor da lei acima 

referida. Esta suspensão de avaliação imobiliária foi feita para Lisboa e Porto, tendo grandes 

implicações na depreciação destes imóveis (Braga 2013). Impossibilitados de aumentar o valor das 

rendas, os senhorios viram-se sem possibilidades financeiras de remodelar e reabilitar alguns destes 

imóveis o que levou à detioração observável do parque habitacional de maior antiguidade. No Decreto-

Lei nº47.334, de 25 de novembro de 1966, mantiveram-se essas restrições na atualização da avaliação 

para Lisboa e Porto. Esta condição manteve-se após a aprovação da Lei nº 6/2006, de 27 de fevereiro, 

que aprovou o NRAU – Novo Regime de Arrendamento Urbano, onde é demonstrada a preocupação 

com os baixos rendimentos dos inquilinos e as consequências sociais que o aumento das rendas 

poderia ter para os arrendatários com mais de 65 anos de idade. Foi então previsto um aumento de 

renda faseado no período dos próximos 10 anos. No entanto, a nova renda, nunca poderia exceder o 

valor de 4% do valor patrimonial atualizado, isto apenas se o estado da habitação fosse considerado 

de bom ou excelente. 
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2.4.4 Análise conclusiva e perspetivas para o sector imobiliário 
 
Foram vários os programas apresentados pelo Estado de incentivo à compra e arrendamento de 

imóveis integrado em políticas de habitação nomeadamente através de: 

• Regimes bonificados de empréstimo à habitação e subsídios sociais de acesso à habitação;  

• Programas de realojamento, tais como o Programa Especial de Realojamento (PER) e o programa 

PROHABITA; 

• Incentivos ao arrendamento, através do programa de Incentivo ao Arrendamento 

por Jovens (IAJ) e o programa Porta 65 Jovem; 

• Programas de apoio à reabilitação de edifícios tais como o RECRIA, REHABITA e RECRIPH; 

• Promoção do Fundo de Fomento da Habitação (FFH) e IGAPHE de promoção a empreendimentos 

imobiliários (atualmente extintos); 

 

Entre 1987 a 2013 o Estado português gastou 9,6 mil milhões de euros com a habitação (Instituto da 

Habitação e Reabilitação Urbana 2015), divididos por:  

 
Tabela	3	–	Valores	orçamentados	e	executados	em	programas	de	apoio	(Instituto	da	Habitação	e	Reabilitação	Urbana	2015)	

 
 
 
Todos estes incentivos a que se juntou uma liberalização da banca, uma crise financeira internacional 

e mais recentemente uma grande afluência de turistas fazem com que o mercado português tenha uma 

dinâmica muito própria. O mercado de propriedade e o mercado de arrendamento ou utilização de 

espaços estão relacionados tal como o demonstrado pelo modelo de DW de 1992. Quanto maior a 

renda praticada maior o potencial valor de venda do imóvel. Este crescimento e dinamismo do sector 

já é sentido pelos players de mercado. Segundo dados da JLL (JLL 2017), a imobiliária duplicou as 

vendas de imóveis residenciais no primeiro trimestre de 2017 face ao período homólogo. O crescente 

investimento por parte de estrangeiros que representou 60% das vendas no 1º trimestre da imobiliária 

reforça essa tendência, com destaque para os investidores do Médio-Oriente, Ásia e Reino Unido.  

 

 Tendo em conta o panorama como acima descrito, é previsível que o mercado continue em expansão 

especialmente motivado pelo arrendamento (JLL 2017) e pelos retornos esperados. Esta tendência é 

especialmente notória no centro das cidades de Lisboa e Porto onde os proprietários dão preferência 

ao arrendamento de curta duração levando a que a oferta de arrendamento de longa duração seja 

escassa, inflacionando os seus preços. Apesar desta inflação de preços, os seus valores continuam a 
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ser abaixo das congéneres europeias o que manterá a sua atratividade. É então necessário que seja 

reforçada a fiscalização, uma moderada mas presente intervenção do estado no desenvolvimento deste 

sector, para que não sejam cometidos os excessos do passado e que seja feito um crescimento 

sustentável do imobiliário.  

 

 

2.5 Análise estatística no sector imobiliário 
 

O Wall Street Journal apresenta no seu website uma ferramenta de previsão da variação do preço dos 

imóveis, com periodicidade anual, que se baseia em modelos feito por 50 a 60 diferentes especialistas 

pertencentes a instituições financeiras, como por exemplo a UBS, Morgan Stanley, Capital Economics, 

entre outras. O modelo resultante é resultado da agregação de todos estes modelos (Zhang 2016)  . 

Não é apresentada qualquer informação sobre a forma como estes modelos são produzidos, apenas é 

referenciado que são utilizados vários indicadores macroeconómicos na sua conceção. Este estudo, e 

o modelo apresentado pelo WSJ, baseado em diversas entidades financeiras de referência, poderá ser 

considerada uma prova da importância deste tipo de modelos para investidores individuais e 

institucionais que operem no sector imobiliário.  

 
Figura	16	-	Imagem	extraída	do	website	do	WSJ	[5].	A	previsão	da	variação	dos	valores	dos	imóveis	é	feita	com	uma	

periodicidade	anual,	com	base	na	opinião	de	50	a	60	especialistas.	Imagem	retirada	a	2	de	novembro	de	2016.	

 
Outros autores adotaram diferentes abordagens na modelação do mercado imobiliário. Stuart Ross 

avaliou o Investimento Direto Estrangeiro (Ross 2011)  no sector imobiliário em Queensland, Austrália, 

usando 11 variáveis independentes de cariz macroeconómico (Taxa cambial, PIB per capita, inflação 

australiana, entre outras.). Pelo seu estudo, Ross demonstrou a importância dos investidores britânicos 

e indicou quais os fatores macroeconómicos mais relevantes para o seu comportamento. A importância 

deste estudo prende-se ao facto de provar a possibilidade de analisar um mercado imobiliário, ou pelo 

menos um segmento, com base em indicadores macroeconómicos utilizados como variáveis 

independentes.  

Além destas variáveis económicas, é indicada por outros autores (Tsatsaronis e Zhu 2004) , a 

importância de variáveis sociodemográficas tais como a população ativa, bem como fatores mais 

microeconómicos tais como o rendimento médio familiar ou a taxa de juro média praticada a 

empréstimos para habitação. O estudo destes autores provou a importância de incluir uma maior 
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variedade de indicadores num modelo que pretende estudar o sector imobiliário. No entanto, de forma 

alternativa ao pretendido no desenvolvimento deste trabalho, os autores utilizam Modelos Vetoriais 

Autorregressivos (VAR)12 em vez de modelos RLM para determinar quais os fatores mais influentes. 

No seu artigo Predicting Housing Value: A Comparison of Multiple Regression Analysis and Artificial 

Neural Networks, Nghiep Nguyen (Nguyen e Cripps 2001), utilizam modelos de RLM e Redes 

Neuronais Artificiais como modelos preditivos para estimar as vendas de habitações unifamiliares. 

Utilizando uma base de dados com 3906 observações, utilizaram validação cruzada13 tomando cada 

training set como uma extensão do último, como forma de validação de cada um dos modelos. 

Utilizaram training sets de 306, 506, 706, 906, 1106, 1306, 1506, 1706, 1906, 2106, 2306, 2506, 2706, 

2906, 3106, 3306, 3506 e 3706 observações para prever os valores futuros. O crescente número de 

observações em cada um dos training sets surge como uma forma de eliminar qualquer tendência 

introduzida pela dimensão da amostra. No mesmo estudo são construídos vários modelos, com e sem 

o valor logarítmico (log) da variável base e com ou sem o valor logarítmico das variáveis independentes 

(co variáveis). Todos os modelos são testados usando a método supramencionado de validação 

cruzada. Como critérios de avaliação do modelo, os autores utilizaram o Mean Absolute Percentage 

Error (MAPE), e o valor absoluto de erro. Importa referir que, segundo os mesmos, um erro de previsão 

de 5% é aceitável para a maioria dos investidores, enquanto um erro superior a 15% é 

inaceitável.Quanto menor o MAPE melhor será o desempenho do modelo. Os autores concluíram que 

os modelos de Redes Neuronais Artificiais (RNA)14 obtinham melhores resultados (em ambos os 

critérios) quando utilizadas amostras com bastantes observações. Como nota explicativa, uma Rede 

Neuronal Artificial (RNA) é um modelo matemático inspirado em redes neuronais biológicas. (Teixeira 

2012). Estas são compostas por vários neurónios que transmitem impulsos entre si como forma de 

transmitir informação. A passagem destes impulsos é formulada matematicamente, simulando o que 

acontece ao nível do cérebro, permitindo prever os inputs que deram origem a um output em estudo 

através de um modelo de back propagation. As Redes Neuronais Artificiais apresentam-se assim como 

sistemas adaptativos que alteram a sua estrutura com base nos dados que lhe são fornecidos, 

reforçando ou enfraquecendo as ligações entres os diferentes neurónios que a constituem durante a 

fase de treino. Durante esta fase de treino vão alterando o peso de cada uma das ligações entre nós, 

característica que lhe confere uma grande adaptabilidade especialmente em modelação de fenómenos 

altamente não-lineares. Assim, os melhores resultados serão obtidos para datasets maiores, tal como 

concluído por Nghiep Nguyen e Al Cripps. O esquema abaixo, apresentado em (Teixeira 2012)  

demonstra o funcionamento de um neurónio artificial como descrito por Warren McCulloch e Walter 

Pitts (McCulloch e Pitts 1943). 

 

 

                                                
12		VAR	–	Vector	Autoregression	Model,	consultar	dicionário	de	tradução	
13	Cross Validation	
14	do inglês Artificial Neural Networks (ANN)	
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Figura 17 - Esquema de um neurónio artificial (McCulloch e Pitts 1943) 

 
 

O conjunto de neurónios, formando uma rede neuronal poderão então ser esquematizados da seguinte 

forma (Rossini 1997): 

 

 
Figura	18	-	Adaptação	do	quadro	apresentado	por	Rossini	(Rossini	1997) 

Os inputs acima descritos poderão ser comparados às co variáveis e o output à variável dependente 

num modelo de RLM.  

 

O uso de modelos de RLM e RNA é comum a outros autores. São variados os estudos que comparam 

as duas abordagens quando aplicadas a modelos preditivos no sector imobiliário (Worzala, Lenk  e 

Silva 1995).   

Segundo o estudo de Josef Zurada (Zurada, Guan e Levitan 2011), a metodologia baseada em modelos 

de RLM é bem estabelecida como uma forma tradicional de modelação em mercado imobiliário, quer 

junto de profissionais como de académicos. No seu estudo, os autores utilizaram variáveis tais como o 

preço de venda, o ano de venda, a área do imóvel, o ano de construção e o número de casas de banho, 

num total de 18 variáveis, utilizando uma amostra contendo 16366 observações. É de referir que, de 

forma a obter melhores resultados, os autores dividiram primeiramente as habitações contidas na 

amostra por clusters aplicando posteriormente uma regressão para cada um desses clusters. Para 

validação dos resultados utilizaram um método de validação cruzada denominado K-fold, utilizando 10 

folds para validação. Este método de validação parcializa a amostra em K secções iguais, utilizando K-

1 dessas partições para estimar os resultados existentes na parcela restante. Desta forma, os subsets 

da amostra são independentes dos dados utilizados para testar os modelos. Fazendo o valor médio do 

erro após a estimação do preço em todas as K-folds, obtêm uma estimativa realista e não enviesada 
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da qualidade do modelo. Como critérios de validação os autores utilizaram o coeficiente de 

determinação 𝑅-, o coefiente de correlação entre os valores previstos e os valores reais, e o MAPE. 

Os modelos de RLM apresentam algumas limitações que são bem conhecidas especialmente no que 

se trata de fenómenos não-lineares, interações entre variáveis e multicolinearidade. No entanto, em 

alguns casos os resultados obtidos por modelos baseados em RLM podem não ser inferiores aos 

obtidos por modelos baseados em RNA (Worzala, Lenk, e Silva 1995) ou mesmo superiores (Rossini 

1997). Segundo Zurada, os modelos de regressão “não-tradicional” têm um melhor desempenho em 

datasets de maiores dimensões, destacando-se os modelos de Inteligência Artificial tais como as RNA 

em amostras com grande heterogeneidade de dados. Noutro estudo similar de comparação entre as 

duas metodologias (Do e Grudnitski 1993), os autores desenvolveram modelos de previsão para o valor 

dos imóveis com base em oito variáveis: idade do imóvel, número de quartos, área do imóvel, número 

de lugares de estacionamento na garagem, número de lareiras, número de andares e área do lote. A 

variável dependente escolhida foi o preço de venda do imóvel e concluíram que os modelos de RNA 

têm uma precisão duas vezes superior aos modelos utilizando RLM, sendo que o MAE para modelos 

de RNA foi de 6,9% e para modelos de RLM o valor de MAE foi de 11,26%. No estudo de Danny Tay 

e David Ho (Tay e Ho 1992), embora mais pequena, essa diferença também é notável. Ao utilizarem 

ambas as metodologias numa amostra do mercado imobiliário de Singapura, chegaram a um MAE de 

3,9% para modelos de RNA e um MAE de 7,5% para modelos de RLM. Um dos métodos utilizados 

pelos autores para o estudo de um modelo de RLM foi o método Stepwise recorrendo a validação 

cruzada para validação do modelo.  

Importa referir que nem todos os estudos estatísticos utilizam apenas variáveis intrínsecas dos imóveis 

para estimação de preços. No estudo The Dynamics of Metropolitan Housing Prices (Winkler e Jud 

2002), os autores examinaram a dinâmica do mercado imobiliário de 130 áreas metropolitanas nos 

Estado Unidos da América durante o período de 1984-1998 utilizando co variáveis tais como: variação 

do rendimento per capita, variações bolsistas, taxas de juro efetivas, população bem como variáveis 

com desfasamento temporal15 de variações bolsistas (lagged stock prices) e custos de construção 

(lagged real construction costs). Os resultados revelaram que um aumento de 1% no rendimento per 

capita correspondia em média a um aumento de 0,17% no preço dos imóveis, enquanto um aumento 

de 1% nos índices bolsistas produzia um aumento de 0,099%, e um aumento de 0,063% com 

desfasamento temporal de um período. Um aumento de 1% nas taxas de juros correspondia a um 

aumento de 0,024% nos preços de imóveis, enquanto a mesma variação nos custos de construção 

produzia um efeito muito superior aumento de 0,12% dos preços dos imóveis. Por último, a variável 

com maior impacto foi sem dúvida a população cujo um incremento unitário correspondia a um aumento 

médio de 1,09% dos preços dos imóveis.  

A um nível mais global de mercados, importa referir o estudo de William Goetzmann (Goetzmann e 

Rouwenhorst 2000) que usando um número de observações bastante reduzido (apenas onze 

observações por série temporal), utilizaram o valor do PIB com um desfasamento temporal de um ano 

como variável explicativa da variação de retornos de um portfólio imobiliário não tendo encontrado 

                                                
15 Do inglês lagged 
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nenhuma relação significativa entre os dois, talvez devido ao tamanho reduzido da amostra. Por último, 

Ali Darrat (Darrat e Glascock 1993), utilizando modelos autorregressivos (VAR) revelou a relação entre 

os retornos imobiliários e as políticas fiscais e monetárias, sendo o seu maior efeito sentido com um 

desfasamento temporal. 

São vários os métodos estatísticos utilizados para estudar o imobiliário, quer a nível mais local 

(utilizando modelos hedónicos, nos quais se destacam o CBR16) quer num nível mais amplo utilizando 

variáveis macroeconómicas. O quadro seguinte permite sintetizar alguns desses métodos utilizados. 

 

 
Tabela	4	-	Adaptação	do	quadro	apresentado	por	Rossini	(Rossini	1997)	

 
 
 

Como critérios de performance (ou desempenho) para avaliação de modelos (Zurada, Guan e Levitan 

2011), enumeramos  alguns dos mais utilizados:  

 

 
Tabela	5	–	Critérios	de	performance;	Adaptado	(Zurada,	Guan,	e	Levitan	2011);	pi-preço	previsto	de	venda;	ai-	preço	real	de	

venda;	n	–	número	de	observações;	i	=	1,...,n	

Critério de Performance Fórmula 

Root mean-squared Error (RMSE) (𝑝/ − 𝑎/)-+
/12

𝑛
 

Mean Absolute Error (MAE) 𝑝/ − 𝑎/+
/

𝑛
 

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 
𝑝/ − 𝑎/
𝑎/

+
/

𝑛
 

Goodness of Fit17 

456
4547

-
 com 𝑆9: =

9;*<
=
; >;*>

+*2
 

𝑆< =
9;*<

=
;
+*2

 ; 𝑆> =
>;*>

=
;
+*2

 ; e 𝑝 = <;
=
;
+

 

                                                
16 Case Based Reasoning (Gonzalez e Laureano-Ortiz 1992) 
17 Coeficiente de determinação 
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Existem ainda alguns autores que chegaram a bons resultados utilizando uma combinação de vários 

métodos de RLM e RNA, utilizando técnicas de clustering para posterior aplicação de técnicas de 

regressão. Estas técnicas híbridas utilizam, por exemplo, modelos de clustering de “vizinho mais 

próximo” aplicando um algoritmo genético para seleção de variáveis e um modelo de RNA para 

obtenção do modelo de regressão (McCluskey e  Anand 2006). Alguns destes métodos mais avançados 

incluem SVM-SMO, RBFNN, Additive Regression e M5P Trees.  

 
 

 
Figura	19	-	Exemplo	de	um	sistema	híbrido	(Rossini	1997)	

 
 

Em Portugal, a análise estatística ganha forma através de modelos preditivos de websites e agências 

imobiliárias (Imovirtual [8], BPI Expresso Imobiliário [7], entre outras), que apresentam modelos para 

estimar o preço de um imóvel com base nas suas características individuais (localização, área, 

tipologia, etc.). A maioria da informação mais detalhada sobre o sector é facultada publicamente pelos 

estudos do Instituto Nacional de Estatística. A Ci SIR, serviço prestado pela empresa Confidencial 

Imobiliário18 a empresas do sector, banca e mediadores, é talvez a entidade que efetua um estudo mais 

aprofundado do sector em Portugal. Utilizando informação facultada pelos seus membros, apresenta 

estatísticas que respondem a perguntas tais como: quantas habitações estão a ser vendidas em cada 

zona e a que preço? Qual a rentabilidade média de um arrendamento? Quais os valores das rendas 

praticadas? Qual o time-to-market19 médio? 

A resposta a estas perguntas pode ser encontrada nos relatórios da Ci SIR mas está limitada aos 

utilizadores que forneçam informação à própria base de dados da Ci SIR, tais como as entidades 

supracitadas.  

O mestrado em Gestão e Avaliação Imobiliária, lecionado no Instituto Superior de Economia e Gestão 

(ISEG) tem produzido algumas dissertações de mestrado que fazem uma análise estatística do 

mercado imobiliário habitacional português. No entanto, a abordagem adotada segue a Teoria dos 

Preços Hedónicos, tomando como variáveis as características intrínsecas ao imóvel tais como: área 

                                                
18 Consultar a seção Sites Consultados 
19  Consultar Glossário 
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bruta, qualidade de construção ou localização do imóvel. A utilização de modelos de RNA ainda se 

encontra em estado “embrionário” em território português embora sejam utilizadas noutros países tais 

como os EUA deste os anos 90 (Teixeira 2012). 

Tendo em conta o panorama nacional e internacional, surge a vontade por parte do autor de 

desenvolver esta temática, fundamentada pela inexistência20 de modelos de Regressão Linear Múltipla 

desenhados com o objetivo de prever a evolução do mercado imobiliário português. 

  

2.6 Síntese Conclusiva 
 

Com base no estudo do mercado imobiliário português poderemos afirmar que se encontra numa fase 

de recuperação. Um crescimento não regulado e uma má previsão das condições futuras nos 

fundamentais do mercado tais como população, taxas de juro, rendimento per capita, entre outros, 

poderão ter consequências gravosas na sua evolução. Após a revisão dos métodos estatísticos 

utilizados na modelação do mercado de imóveis podemos concluir que são variadas as ferramentas e 

metodologias que temos à nossa disposição com diferentes níveis de pormenor, performance e 

objetivos. Os modelos híbridos, utilizando uma segmentação de imóveis através de técnicas de 

clustering e de modelos baseados em RLM ou RNA apresentam-se como a melhor opção. Uma boa 

previsão, utilizando métodos apropriados, poderá assim ser uma vantagem não só para os agentes do 

mercado como para o seu desenvolvimento, minimizando os efeitos oscilatórios da especulação e 

aumentando a eficiência de mercado.   

                                                
20 De toda a bibliografia e webgrafia consultada, não foi encontrado qualquer modelo preditivo, utilizando 
Regressão Linear Múltipla, no panorama imobiliário português. 
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3 Aplicação de Modelos de Regressão Linear Múltipla ao 
sector imobiliário português 

 

3.1 Fundamentos da Análise de Regressão Linear Múltipla 
 
 
A Regressão Linear Múltipla é a base do trabalho em econometria (Gustafsson, et al., 2014) sendo 

claramente, a mais utilizada e versátil técnica de análise de dependência (Hair et al. 2010). Estando o 

desenvolvimento deste trabalho enquadrado numa temática que se poderá enquadrar como 

econométrica, o método de RLM será o utilizado de forma a construir modelos preditivos do preço por 

metro quadrado com base em indicadores macroeconómicos, tal como suprarreferido no objetivo da 

dissertação.  

O modelo de RLM permite assim analisar a relação entre uma variável dependente21 e uma ou várias 

variáveis independentes (ou variáveis explicativas) (Hair et al. 2010). De agora em diante tais variáveis 

explicativas serão referenciadas como co variáveis22. Quanto à natureza das co variáveis estas serão 

preferencialmente quantitativas, embora também possam ser usadas variáveis qualitativas através de 

recurso a dummy variables23.  

Um modelo de RLM simples toma a forma: 

 
 𝑦/ = 	𝛽A +	𝑥/2𝛽2 + 𝑥/-𝛽- + ⋯+ 𝑥/E𝛽E + 𝑒              𝑖 = 1,2, …n [3] 

 
Temos a variável dependente definida por 𝑦/ que depende das covariáveis 𝑥/E . Os parâmetros 𝛽E são 

desconhecidos à priori e serão estimados a partir dos dados. O termo referente ao erro tem uma 

distribuição normal e é representado por 𝑒/. (Gustafsson, et al., 2014). O erro de previsão 𝑒/ é dado 

pela diferença entre o valor previsto e o valor real da variável (Hair et al. 2010). É importante referir que 

neste modelo assumimos que todas as variáveis são definidas no mesmo intervalo temporal. 

No caso de existirem várias variáveis dependentes, a regressão poderá ser apresentada como: 

 
 

 𝑌	 = 	𝑋𝛽 + 𝑒 [4] 

 
 

   
 
Em que 𝑌 é um vector 𝑛	×	1 da forma: 

 

 𝑌 =
𝑦2
⋮
𝑦+

 [5] 

 
 

                                                
21 Definida como criterion em (Hair et al. 2010) 
22 Consultar definição no Glossário 
23 Consultar definição no Glossário 
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Em que 𝑋 é uma matriz 𝑛	×	(𝑘	×	1) da forma:  

 
 

 𝑋 = 	
1
⋮
1
		
𝑥22 ⋯ 𝑥2E
⋮ ⋱ ⋮
𝑥+2 ⋯ 𝑥+E

 [6] 

 
 
 
 

Em que 𝛽 é um vector 𝑘 + 1 	×	1 da forma:  

 
 

 𝛽 = 	
𝛽A
⋮
𝛽E

 [7] 

 
 
O valor de 𝛽A representa o valor da intercepção da regressão com o eixo 𝑦/. Cada coeficiente 𝛽E 

representa, assim, a relação linear entre a variável dependente 𝑦/ e a covariável 𝑥+E. Por outras 

palavras, por cada unidade de variação de 𝑥+E o valor da variável 𝑦/ vai variar 𝛽E unidades. O valor do 

parâmetro (𝛽) é inicialmente desconhecido mas poderá ser estimado (Kennedy 2008). 

Por fim, e é um vetor 𝑛	×	1 da forma:  

 𝑒 = 	
𝑒2
⋮
𝑒+

 [8] 

 

 

Focando de novo em 𝛽, um estimador deste coeficiente poderá ser o Método dos Mínimos Quadrados 

(OLS) 24 e terá doravante a representação 𝛽. Este estimador foca-se em minimizar a soma do quadrado 

dos resíduos25 da regressão, ou seja, da diferença entre o valor real da variável dependente e o seu 

valor estimado (𝑦 − 𝑦) (Kennedy 2008). 

Quando estas 5 assunções são cumpridas, e é seguido o Modelo Clássico de Regressão Linear26, é 

garantido que o que o estimador do Método dos Mínimos Quadrados (OLS) é o estimador27 ótimo 

(Kennedy 2008). Caso uma ou mais destas condições sejam violadas, outros estimadores poderão 

apresentar melhores resultados. Essas assunções são que: 

                                                
24 Do inglês Ordinary Least Squares (OLS) 
25 Consultar definição no Glossário 
26 Do inglês Classic Regression Model (CRL), apresentado em (Kennedy 2008)	
27 Consultar definição no Glossário 
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1. A variável dependente pode ser calculada como uma função linear do conjunto de variáveis 

independentes mais um termo de erro. Os coeficientes 𝛽 são assumidos como constantes. 

Poderão ser violadas estas condições caso se verifiquem: 

a. Regressores incorretos – omissão de co variáveis relevantes ou inclusão de co 

variáveis irrelevantes; 

b. Não-linearidade – a relação entre variável dependente e variáveis independentes não 

é linear; 

c. Parâmetros alterados – os parâmetros 𝛽 não se mantêm constantes durante o período 

de recolha de dados. 

2. O valor esperado do erro é nulo, ou seja, E[e]=0. Caso este ponto não seja respeitado, 

poderemos ter problemas de enviesamento; 

3. Todos os termos de erro têm a mesma variância e não estão correlacionados, isto é, se tiver 

várias regressões de várias amostras, da mesma população, são expectáveis vários erros. 

Esta condição poderá ser violada caso se verifiquem: 

a. Heterocedasticidade – os erros não têm todos a mesma variância; 

b. Erros auto correlacionados – os erros não são independentes. 

4. As co variáveis são fixas dentro de cada amostra da população, sendo possível replicá-las. 

Esta condição poderá ser afetada por: 

a. Erros em variáveis – erros na medição de variáveis independentes; 

b. Auto regressão – utilizar um valor temporalmente deslocado da variável dependente 

como variável independente; 

c. Estimação simultânea da equação – situações em que a variável dependente é 

determinada pela interação simultânea de várias variáveis.  

5. O número de observações é superior ao número de co variáveis, e não existem relações 

lineares entre co variáveis. Caso este ponto não seja respeitado, poderemos ter problemas de 

multicolinearidade28, o que compromete a assunção de independência linear das co variáveis 

(Adeboye, Fagoyinbo e Olatayo 2014). A agregação de variáveis em índices, ou a eliminação 

de variáveis altamente correlacionadas com outras, poderão ser alguns dos métodos utilizados 

para diminuir o número de variáveis e a multicolinearidade (O’Brien 2007).  

 

O critério do coeficiente de determinação 𝑅-, traduz a percentagem de variância da variável dependente 

explicada pela variância das variáveis independentes. Quando a relação entre a variável dependente e 

as co variáveis é linear, a variância da variável dependente pode ser separada em variância “explicada”, 

constituída pela soma dos desvios quadrados da variável dependente em torno do seu valor médio, e 

variância “não explicada”, constituída pela soma do quadrado dos resíduos. O coeficiente de 

determinação é então determinado como o rácio entre a variância explicada e a variância total. 

Maximizar o 𝑅- é então idêntico a minimizar a soma do quadrado dos resíduos (Kennedy 2008).  

                                                
28 Ver definição no Glossário 
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Importa referir que a existência de multicolinearidade pode levar a resultados incorretos, dando origem 

a modelos com 𝑅-  elevado mas sem nenhuma variável estatisticamente relevante ou criar estimativas 

com ordens de magnitude não plausíveis (O’Brien 2007).  A multicolinearidade, definida como a quinta 

assunção, pode ser avaliada por diversos métodos: tolerância, o Fator de Inflação da Variância 29 ou o 

Farrar-Glauber Test (Adeboye, Fagoyinbo e Olatayo 2014). No primeiro, é feita uma regressão de cada 

uma das variáveis independentes em ordem às restantes variáveis utilizadas no modelo de regressão. 

Por exemplo, se a população, o produto interno bruto PIB e a taxa de juro forem utilizadas como co 

variáveis num modelo preditivo do valor por metro quadrado de imóveis, então poderemos construir um 

modelo em que tomamos a população como variável dependente e o PIB e a taxa de juro como co 

variáveis. Teremos então um 𝑅- associado a essa nova regressão. A tolerência é definida para a 𝑛 −

é𝑠𝑖𝑚𝑎	variável independente como 1 − 𝑅+- sendo desejáveis valores elevados de tolerância como 

indicadores de baixa co linearidade de 𝑛 com as restantes variáveis, ou seja, baixos níveis de 

multicolinearidade. Isto porque 1 − 𝑅+- representa a porção de variância da 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎	variável que não 

é relacionada com as restantes variáveis independentes. Como valor de referência, podemos assumir 

que qualquer valor abaixo de 0,40 indicará uma grande co linearidade. No segundo, definimos que o 

Fator de Inflação da Variância é dado por 2
2*T=U

 . A vantagem da utilização do Fator de Inflação da 

Variância face à tolerância é que permite obter um fator multiplicativo, ou ordem de magnitude, do 

incremento de variância explicada que a 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎	variável independente traz ao modelo. Retomando 

o exemplo anterior, se considerarmos que 𝑅<V<-   representa a percentagem de variância da população 

que é explicada pelas restantes variáveis independentes, um valor de 𝑅<V<- = 0 significaria que todo o 

poder explicativo do modelo introduzido pela variável População não poderia ser escrito em função de 

outras variáveis e, como tal, teria bastante importância no modelo final de previsão do valor por metro 

quadrado de imóveis. Nesse caso, o Fator de Inflação da Variância teria um valor unitário. Este fator 

indica assim o quanto esta variância foi inflacionada pela falta de independência das variáveis. Alguns 

autores indicam, como rule of thumb  que valores superiores a 2,5 indicam grande co linearidade da 

variável 𝑛 (Adeboye, Fagoyinbo e Olatayo 2014), enquanto outros autores apresentam valores mais 

alargados como 4 ou mesmo 10 (O’Brien 2007) (Hair et al. 2010). Teremos que ter em conta que esse 

efeito ou tão mais importante quanto menor for o número de observações na amostra (O’Brien 2007). 

Por fim, através do tal como proposto por Farrar e Glauber (Farrar e Glauber 1967), poderemos avaliar 

a multicolinearidade através três sub-testes: o teste de 𝜒-, para avaliar a presença de 

multicolinearidade, o F-test, para determinar quais os regressores (ou covariáveis) colineares, e o T-

test de forma a determinar a forma de muticolinearidade presente.     

 

Visto que o objetivo destes modelos é a previsão de situações futuras, existem algumas condições que 

devem ser tidas em conta (Hair et al. 2010). São estas: 

                                                
29	traduzido	do	inglês	Variance	inflaction	Factor	(VIF)	
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1. Ao aplicar o modelo a um novo conjunto de dados, é importante recordar que o modelo 

preditivo fica exposto não só às variações intrínsecas e erros da amostra inicial (amostra de 

treino) como também às variações dentro da amostra de teste. Assim, devem ser sempre 

calculados intervalos de confiança para as novas previsões; 

2. Temos que ter a certeza que a definição de cada variável (dependente ou independente) não 

foi alterada ao longo do tempo; 

3. Finalmente, não devemos utilizar o modelo para tentar estimar além do conjunto de co 

variáveis utilizados na amostra inicial (amostra de treino). 

A estimação pelo Método dos Mínimos Quadrados (Gustafsson, et al., 2014) consiste na minimização 

do quadrado dos erros, tal que: 

 𝑒/- = 𝑦/ − 𝑦/ -	
+

/12

+

/12

 [9] 

 = 𝑦 − 𝑋𝛽
Y
(𝑦 − 𝑋𝛽)  

 = 𝑦Y𝑦 − 𝑋𝛽 − 𝛽Y𝑋Y𝑦 + 𝛽Y𝑋Y𝑋Y𝛽  

 

Derivando em ordem a 𝛽, e igualando a zero, de forma a obter o seu mínimo, temos que: 

 

 
𝜕(𝑦Y𝑦 − 𝑋𝛽 − 𝛽Y𝑋Y𝑦 + 𝛽Y𝑋Y𝑋𝛽)

𝜕𝛽
= 0 [10] 

 −2𝑋Y𝑦 + 2𝑋Y𝑋𝛽 = 0  

 𝑋Y𝑦 = 𝑋Y𝑋𝛽  

 𝛽 = (𝑋Y𝑋)*2𝑋Y𝑦  

 

Antes de avançar, considera-se necessário rever alguns pontos importantes a ter em conta aquando 

da construção deste tipo de modelos. Quando se inicia o desenvolvimento de um trabalho de RLM, 

deve-se definir qual o seu objetivo: se parte por uma linha de previsão ou de explicação de um conjunto 

de dados. Quando se foca na previsão, pretendemos prever o valor de uma variável dependente com 

base nos valores de um conjunto de variáveis independentes. Neste caso, o objetivo é maximizar o 

poder preditivo das co variáveis representadas no modelo de regressão. Por outro lado, quando se opta 

por uma abordagem mais exploratória, pretendemos uma interpretação mais direta do modelo de RLM, 

estudando as relações entre as independentes variáveis e entre estas e a variável independente. O 

foco deverá ser nas variáveis em si e não no seu poder de previsão. Este trabalho pretende ser 

desenvolvido abordando um pouco das duas temáticas, focando-se na previsão de valores médios de 

avaliação bancária de imóveis. 

Será estudada a relação estatística entre variáveis e não a relação funcional, uma vez que é expectável 
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que exista erro na nossa previsão, permitindo a estimativa de um valor médio e não de um valor exato 

(Hair et al. 2010). 

  

Quando fazemos análise temporal utilizando variáveis diferenciadas, uma abordagem possível é definir 

cada uma das co variáveis como um conjunto de variáveis (fatores) que partilhem características 

comuns, sendo esses fatores definidos por 𝑥/E (Wooldridge 2008). 

De forma a fazer uma análise com desfasamento temporal entre a variável dependente e as co 

variáveis, teremos que utilizar um modelo base de regressão que se assemelhe a: 

 

 𝑦) = 𝛽A + 𝛽2𝑥)*2 [11] 

 

 

Utilizando um Distributed Lag Model (Parker 2015), tomamos um número finito de variáveis 𝑥/E 

desfasadas temporalmente de forma a estabelecer a relação entre os valores passados das variáveis 

explanatórias e os resultados presentes da variável independente. Estaremos então utilizando um Finite 

Distributed Lag Model (FDL). Tomando este modelo de regressão, o coeficiente 𝛽2 ganha assim uma 

conotação de multiplicador de impacto que a variável 𝑥 terá no valor futuro de 𝑦. Ao fazermos isto 

estamos a impor uma restrição ao modelo, sendo que definimos que a covariável apenas terá efeito no 

período de desfasamento à variável independente. Por exemplo, num modelo como o apresentado 

acima, a variável independente terá impacto em 𝑦 passado um período, enquanto de acordo com a 

formulação abaixo esta apenas terá impacto passados dois períodos: 

 

 𝑦) = 𝛽A + 𝛽2𝑥)*- [12] 

 

Não é possível saber à priori qual o desfasamento temporal (𝑡 − 𝑛) que mais impacto terá na previsão 

da variável dependente 𝑦). Assim, e deforma a minimizar o impacto da restrição acima descrita, 

deveremos utilizar vários time lags, de forma a avaliar qual trará melhores resultados (Wooldridge 

2008). Em teoria, uma outra forma de avaliar qual o desfasamento temporal com mais impacto na 

variável dependente é através da derivação (Parker 2015). Ao derivar a série temporal da variável 

dependente em ordem à série temporal da variável independente em análise é possível obter um valor 

de 𝛽+ tal que:  

 
𝛿𝑦)]+
𝛿𝑥)

= 𝛽+		𝑜𝑢		
𝛿𝑦)
𝛿𝑥)*+

= 𝛽+ [13] 

 

Desta forma é possível avaliar o efeito que a variável 𝑥 tem na variável 𝑦, 𝑛 periodos depois (no primeiro 

caso), o avaliar o efeito do valor passado de 𝑥	no valor presente de 𝑦 (no segundo caso). Avaliando o 

valor de 𝛽+ para cada valor de 𝑛 é possível estimar qual o desfasamento temporal que provocará o 

máximo impacto. O modelo de distributed time lag terá o melhor resultado no estudo de relações 

dinâmicas cujo impacto de uma série mais antiga será idealmente menor que o de uma mais nova 

(sendo o gradiente temporal de perda de impacto elevado), quando o regressor tem um baixo nível de 
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auto correlação ou quando o desfasamento temporal é curto comparativamente com a distância 

temporal das séries em análise (Parker 2015). Para um estudo mais aprofundado deste desfasamento 

temporal e do seu impacto, recomenda-se o estudo do teorema de Gauss-Markov e do modelo 

econométrico apresentado por L. M. Koyck em 1954 na sua tese de doutoramento.  
Note-se que ao fazer uma análise com este desfasamento temporal existe um efeito de perda de 

informação, especialmente em séries temporais pequenas como a utilizada por base a este trabalho. 

Quanto maior o desfasamento temporal, maior a perda de informação. Por exemplo, ao utilizar um 

desfasamento de um período irá perder-se informação referente a um período (o mais recente ou mais 

antigo). Quando se passa esse desfasamento para quatro períodos, a informação perdida 

corresponderá aos valores para os quatro períodos mais antigos ou mais recentes consoante a decidido 

pelo investigador. Assim, a matriz das co variáveis 𝑋 poderá ser agora constituída por linhas indexadas 

ao tempo e colunas que poderão apenas representar diferentes time lags de uma variável. A título de 

exemplo, poderemos definir: 

 

 𝑥 =
𝑥2,2 ⋯ 𝑥2,E
⋮ ⋱ ⋮
𝑥Y,2 ⋯ 𝑥+,E

 [14] 

 

Sendo que: 

 𝑥2,- = 	 𝑥2,2 − 𝑛 [15] 

 

 

 
Assumindo que 𝐸 𝑋2,E = 0. Assim, assumimos que o erro é independente da série temporal analisada, 

não correlacionado com os elementos de 𝑋 em cada série temporal (Wooldridge 2008). 

Isto é o mesmo que assumir que as variáveis são estritamente exógenas, ou seja, que são linearmente 

independentes entre si o que poderá não ser verdade em casos de uma forte Auto correlação das 

variáveis. Com esta esta assunção é possível demonstrar que os estimadores obtidos pelo Método dos 

Mínimos Quadrados são não enviesados. Assim, verifica-se homocedasticidade na variância do erro, 

isto é que a variância do erro é constante ao longo do tempo:  

 

 𝑉𝑎𝑟 𝑒) 𝑋 = 	𝑉𝑎𝑟 𝑒) = 	𝜎-, ∀𝑡 [16] 

 

 

Note-se que mesmo assumindo esta independência temporal das variáveis iremos ter sempre uma 

correlação temporal no erro, visto que o erro de 𝑒)*2  terá influência no valor presente de 𝑡, ou seja: se 

um aumento da inflação levar a um aumento do preço médio dos imóveis atual, então os erros (choques 

ou efeitos aleatórios) associados à inflação atual terão efeitos nos valores futuros do preço médio dos 

imóveis. Além disso, na análise de séries temporais assumimos também que não existe correlação 

temporal dos erros ou seja:  
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 𝐶𝑜𝑣 𝑒); 	𝑒)*2 X = Cov 𝑒); 𝑒)*2 = 0, ∀𝑡 [17] 

 

 

As assunções acima definidas são importantes porque, enquanto numa regressão sem time lag 

assumimos a independência das observações em diferentes períodos 𝑡, essa condição é mais provável 

que seja violada em modelos com desfasamento temporal.  

 

Importa referir que em séries temporais são muita vezes utilizadas transformações logarítmicas da 

variável dependente (Wooldridge 2008). 

 

 

 

3.2 Variáveis 
 

No presente subcapítulo apresentamos as variáveis independentes e variável dependente 

consideradas no caso de estudo. 

 

3.2.1 Variável dependente 
 
A variável dependente escolhida para o desenvolvimento deste trabalho foi o valor médio por metro 

quadrado, prédios urbanos, da tipologia apartamento (regime de propriedade horizontal, definido pelo 

art. 1414º do Código Civil), sendo o seu valor determinado pela avaliação bancária de imóveis. Essa 

avaliação bancária é levada a cabo, em Portugal, por Peritos Avaliadores de Imóveis, creditados pela 

Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) e regulados pela Lei nº153/2015 de 14 de 

Setembro.  

A escolha desta variável como variável dependente do modelo deve-se ao facto de ser uma das mais 

representativas do mercado, permitindo estimar a partir da área do imóvel qual será o seu valor de 

mercado. Os dados que servem de base a este trabalho foram recolhidos a partir de fontes do INE. 

Segundo Pollakowski (Pollakowski 1995), tanto o índice de preços no mercado imobiliário como a sua 

valorização temporal são considerados importantes indicadores da força do mercado imobiliário. É 

importante notar que embora não existam dados “ideais” para a construção de modelos e índices 

imobiliários (Chandler e Disney 2014), os dados relativos a transações e avaliações imobiliários tornam-

se ferramentas importantes devido à sua disponibilidade de consulta e capacidade de refletir a dinâmica 

do sector (Pollakowski 1995).  

Comparativamente com uma variável absoluta, como a média do valor de transação de propriedades 

numa dada região, a variável escolhida não apresenta uma relação tão extensa de dependência com 

a natureza dos imóveis vendidos no período analisado. Dividindo o valor de avaliação do imóvel pela 

sua área, conseguimos uma variável com melhor expressividade do sentimento de mercado (Chandler 
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e Disney 2014), (Gloudemans e Miller 1976). A utilização de uma variável de valor por unidade de área 

é especialmente usada em modelos de avaliação imobiliária (Pagourtzi et al. 2003).  

 

Antes de implementação do modelo deverá fazer-se ainda a ressalva que o valor de avaliação 

imobiliário é apenas o valor médio, podendo a forma como é afetado variar consoante as características 

e tipologia do imóvel (Case e Shiller 1994). Para melhores resultados deveríamos utilizar uma base de 

dados composta por todos os imóveis individualizados, contendo as suas características de forma que 

permitisse a sua separação e avaliação por clusters tal como acima sugerido. Poderíamos ainda usar 

o Weighted Repeat Sales Index (WRS) tal como sugerido por Case e Shiller (Case 2000), utilizando 

um modelo que tem por base o valor de imóveis que tenham sido vendidos várias vezes durante o 

período em análise. Desta forma, eliminam-se as diferenças de características entre imóveis que 

poderão enviesar o modelo.   

 

 

3.2.2 Variáveis independentes 
 
Durante a execução deste trabalho recolhemos e analisamos 22 variáveis independentes relacionadas 

com tendências macroeconómicas baseadas em estudos prévios de modelos imobiliários (Ross 2011) 

(Winkler e Jud 2002). 
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Tabela	6	-	Descrição	sumária	das	variáveis	utilizadas	

 
 
 
 
A escolha deste conjunto de 22 variáveis iniciais, foi influenciado direta ou indiretamente por vários 

autores, nomeadamente: 

 
• Taxa de Desemprego (Média Trimestral em %) - (Wheaton and DiPasquale 1992) , 

(Tsatsaronis and Zhu 2004), (Guerra 2011), (Case 2000) 
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• Produto Interno Bruto - (Moshirian and Pham 2000), (Ross 2011), (Guerra 2011), (Castro 

2007); 

• Consumo Privado – (Castro 2007), (Guerra 2011), (Farinha 2008), entre outros; 

• Consumo Público – (Castro 2007), (AECOPS - Associação de Empresas de Construção e 

Obras Publicas e Serviços 2015); 

• Formação Bruta de Capital Fixo - (Guerra 2011);  

• Procura Interna - (Guerra 2011) 

• Exportações - (Fereidouni et al. 2010) ,(Moshirian and Pham 2000); 

• Importações - (Fereidouni et al. 2010), (Moshirian and Pham 2000); 

• Rendimento Médio Mensal Líquido -(Wheaton and DiPasquale 1992), (Tsatsaronis and 

Zhu 2004), (Guerra 2011),	(Winkler and Jud 2002) 

• Índice Harmonizado de Preços no Consumidor - (Ross 2011), (Farinha 2008), (Braga 

2013); (Gloudemans and Miller 1976) 

• Indicador do Sentimento Económico -(Darrat and Glascock 1993) 

• Taxa de juro de empréstimos à habitação - (Farinha 2008), (Castro 2007), (Case 2000), 
(Darrat and Glascock 1993)  

• Euribor 3 Meses - (Farinha 2008), (Castro 2007), (Darrat and Glascock 1993) 

• Euribor 6 Meses - (Farinha 2008), (Castro 2007), (Darrat and Glascock 1993) 

• Obrigações do Tesouro - (Ross 2011); (Darrat and Glascock 1993) 

• Índex PSI20 - (Fereidouni et al. 2010) , (Moshirian and Pham 2000), (Starr-McCluer 1998), 

(Case 2000) 

• Taxa de câmbio EUR/USD -(Ross 2011);  

• População residente total - (Guerra 2011), (Tsatsaronis and Zhu 2004), (Farinha 2008); 
(Winkler and Jud 2002) 

• População ativa total - (Farinha 2008), (Guerra 2011);  

• Investimento Direto Estrangeiro - (Fereidouni et al. 2010), (Moshirian and Pham 2000), 
(Ross 2011), (Silva, 2006), (JLL, 2015); 

• Dívida Externa Bruta – (Fereidouni et al. 2010), (Moshirian and Pham 2000). 

• Taxa de Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) - (Leung 2004) 

• Índice de Custos de Construção - (Wheaton and DiPasquale 1992) 

 
 
 
Muitas outras variáveis, menos mencionadas em estudos, poderiam ser tidas em conta. No entanto, 

devido à falta de dados à escala trimestral ou por não terem uma expressão muito significativa na 

literatura foram deixadas de parte. Nestas variáveis não recolhidas enquadram-se, a título de exemplo: 

a esperança média de vida e o nível médio de escolaridade (Farinha 2008), qualidade dos imóveis 

existentes (Tsatsaronis e  Zhu 2004), ou a entidade patronal do representante da família (Farinha 2008).  
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Todas as variáveis selecionadas têm cerca de 60 observações. Segundo Hair (Hair et al. 2010), as 

pequenas amostras que são caracterizadas por menos de 30 observações devem apenas ser 

analisadas por modelos regressivos simples, com uma variável independente apenas. Por outro lado, 

segundo o mesmo autor, a regressão múltipla deverá ser reservada para um mínimo de 50 observações 

por variável, desejavelmente mais de 100. Infelizmente não foi possível obter uma periodicidade mais 

reduzida ou um maior número de anos de observação. No entanto, enquadrando-se o número de 

observações entre o intervalo mínimo requerido (Hair et al. 2010) a RLM mostra-se, mais uma vez, 

como um método apropriado para a análise dos dados recolhidos.  

Citando o mesmo autor, deve-se ter em conta o rácio entre o número de observações e o número de 

variáveis independentes em estudo. O rácio mínimo de observações para variáveis independentes 

deverá ser de 5:1, embora o valor desejável deverá ser entre 15:1 e 20:1. No caso de serem empregues 

técnicas Stepwise o nível desejável deverá ser de 50:1. Assim, aplicando estes critérios ao 

desenvolvimento deste trabalho, sendo que o número de observações das variáveis dependentes é de 

67 observações (na sua maioria), deveríamos ter 12 variáveis no máximo, sendo o valor desejável de 

3 a 4 variáveis independentes. Na implementação do modelo, optou-se pela utilização de 56 registos, 

devido a diminuir o número de registos em falta. No caso de um método Stepwise deveria ser utilizada 

uma regressão linear simples. Estes critérios que restringem o número de variáveis pretendem evitar 

fenómenos de overfitting, isto é, que o modelo se torne demasiado específico para aquele conjunto de 

dados em análise não permitindo uma boa generalização e aplicabilidade a conjuntos novos de 

observações. O importante neste tipo de modelos regressivos, especialmente quando se pretende não 

só estudar mas prever o comportamento de variáveis dependentes, é que não se perca a sensibilidade 

do modelo às macrotendências da variável dependente. Um conceito importante para a formulação de 

modelos é o de Graus de Liberdade30. Quanto mais graus de liberdade o modelo tiver maior a 

capacidade de generalização do mesmo, e melhor a capacidade de prever valores futuros.  

 

                                                
30 Consultar Glossário 
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Tabela	7	-	Caracterização	das	variáveis	

 
 
 
A normalização de vetores permite uma análise na sua ordem de magnitude. A ordem de magnitude 

da variável dependente depende exclusivamente da ordem de magnitude das varáveis independentes. 
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Assim, seguindo o trabalho desenvolvido por John M. Quigley (Quigley 1999), utilizaremos os valores 

normalizados do valor de imóveis como variável dependente em alguns dos modelos. A utilização de 

variáveis normalizadas permite a análise da relação entre a variação percentual da variável dependente 

e das variáveis independentes (Gloudemans e Miller 1976).  

 

3.3 Processo de recolha e tratamento de dados 
 
Antes de prosseguir para a análise dos resultados obtidos, mostra-se necessário fazer uma breve 

revisão do processo de recolha e tratamento de dados utilizados na presente dissertação. Após 

definidos os dados necessários para a elaboração de um estudo começamos por contactar o Instituto 

Nacional de Estatística (INE) para recolha de dados referentes ao imobiliário. No entanto, houve alguns 

constrangimentos relativamente os dados fornecidos. Sendo que os dados de imobiliário são apenas 

tratados pelo INE, entrámos em contacto com o Ministério da Justiça para recolha de dados em bruto 

sobre os imóveis vendidos, o que nos permitiria fazer uma análise mais extensa sobre o panorama do 

sector imobiliário português. No entanto, dada a confidencialidade dos dados, apenas nos foi possível 

ter acesso aos valores médios (agregados) dos imóveis em Portugal. Além disso, a extensão dos dados 

não foi tão vasta quanto o desejado. Os dados mais antigos que foram possíveis recolher eram 

referentes a 2001, com uma granularidade trimestral que se estendia a Setembro de 2008. A partir 

dessa data, os dados publicados pelo INE passaram a ter uma granularidade mensal, o que permitiria 

fazer uma análise mais profunda do sector. No entanto, tendo em conta as diferenças de granularidade, 

optou-se pela agregação dos dados mensais (pós-2008) para uma granularidade trimestral de forma a 

manter a consistência da amostra. Outro problema encontrado foi referente aos municípios presentes 

na amostra. Até 2008 a agregação trimestral existente contemplava o agregado de Portugal bem como 

das cidades médias e grandes do continente português. A partir de 2008 a análise passou a contemplar 

o valor de Portugal Continental, em vez de toda a região do país, uma vez de passou a referir em séries 

separadas o valor médio da avaliação bancária nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Outro 

problema encontrado durante a recolha dos dados foi que apenas os concelhos com cidades grandes 

e de dimensão média possuíam informação disponibilizada no INE. Tal implica que os valores 

agregados para Portugal a partir de 2008 poderiam ser enviesados, uma vez que não contemplam as 

localidades com menos habitantes e menor volume de transações. No entanto, é importante fazer a 

ressalva que seria expectável que a inclusão de tais localidades tivesse um efeito pouco significante 

aquando do presente estudo. Tudo isto fez com que o número de observações presentes na amostra 

fosse relativamente reduzido (embora superior a 50 observações). Após recolhidos e agregados os 

dados imobiliários procedeu-se à recolha dos dados macroeconómicos. A recolha e tratamento destes 

dados foi bastante facilitada pela sua grande disponibilidade de recolha através do Banco de Portugal 

e do portal PORDATA. É importante referir que, embora se possam considerar que os dados recolhidos 

não têm um vasto número de observações, considera-se que sejam significativos do panorama 

imobiliário e económico português. No desenvolvimento do trabalho foi utilizada linguagem de 

programação Python para obtenção dos modelos e estudo das variáveis.  
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3.3.1 Recolha de dados – parâmetros considerados 
 

O sucesso de uma técnica de análise multivariada está intrinsecamente dependente da seleção das 

variáveis utilizadas. Para a sua seleção, o investigador deve ter em conta três pontos (Hair et al. 2010):  

• Uma teoria, ou um racional, forte que sustente a sua escolha; 

• A possibilidade de erros de medição das variáveis; 

• A ocorrência de erros de especificação31 - inclusão de variáveis irrelevantes e omissão de 

variáveis relevantes. 

Os pontos acima referidos são também citados como importantes por diversos autores tais como 

(Gloudemans e Miller 1976). 

Como já foi referido, este trabalho baseou-se em vários outros trabalhos que tentaram modelar o sector 

imobiliário, ou o investimento neste, com base em indicadores macroeconómicos. Assim, começamos 

por fazer um levantamento exaustivo das variáveis macroeconómicas disponíveis em base trimestral 

ou inferior. Esta foi a menor periodicidade possível de dados, de forma a trabalhar mais do que as 50 

observações tidas como minorante na construção de um modelo de RLM (Hair et al. 2010).  

É importante referir que é expectável que um maior rácio entre número de observações e variáveis 

independentes produza um resultado com maior validade e precisão. Segundo alguns autores o rácio 

entre o número de observações e o número de variáveis independentes deverá ser de 5:1 ou 10:1 

(Gloudemans e Miller 1976).  

Será importante ter em conta, face ao segundo ponto acima apresentado, que todas as variáveis foram 

recolhidas por meio de consulta de bases de dados de instituições idóneas tais como o Banco de 

Portugal, o Instituto Nacional de Estatística, a Comissão Europeia (EC) ou o Banco Central Europeu 

(ECB). Assim, qualquer erro de medição detetado terá de ser sinalizado perante as entidades 

responsáveis pela sua recolha. No tratamento dos dados, por vezes foi necessário ajustar o seu valor 

à periodicidade do estudo (ex.: agregação de dados mensais em trimestrais), tendo para isso sido 

seguida a regra de agregação recomendada pela respetiva entidade. A tabela poderá ser encontrada 

ao longo do trabalho (tabela 6 e tabela 7). Salientando as conclusões apresentadas por John M. Quigley 

(Quigley 1999), os resultados de previsão obtidos poderão melhorar caso seja ajustado o time-lag. 

Desta forma iremos considerar um primeiro time-lag nulo, seguido do time-lag de 1 período e de 4 

períodos em todas as variáveis.  

Antes de prosseguir com a implementação do modelo será necessário fazer uma análise crítica sobre 

a forma que se espera que cada uma das co variáveis contribua para o modelo final. No entanto, será 

necessário ter em conta que, tal como argumentado por Shiller (Case e Shiller 1994), os fundamentais 

servem de base ao estudo do mercado, no entanto não é expectável que expliquem a totalidade das 

variações. No capítulo de Fundamentos do Sector Imobiliário definimos a evolução da população, poder 

de compra, taxa de desemprego ou inflação como alguns dos fundamentais do mercado imobiliário. 

                                                
31 Traduzido do inglês specification error, em (Hair et al. 2010). 
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Como tal, iremos fazer uma breve análise sobre como se espera que cada uma destas variáveis afete 

o modelo ao qual juntaremos as taxas de juro, devida à sua importância anteriormente comprovada.   

 

3.3.1.1 População	
 
É indiscutível que o objetivo principal de um imóvel residencial é servir de habitação a uma família ou 

indivíduo. Como tal, é expectável que um aumento da população leve a um aumento da procura e como 

tal a um aumento do preço médio dos imóveis (Tsatsaronis e Zhu 2004). No seu artigo de referência, 

Mankiw e Weil (Mankiw e Weil 1989) previram a desvalorização imobiliária que ocorreu em 2007 nos 

EUA baseando-se maioritariamente na evolução demográfica da população norte-americana e na sua 

influência nos preços futuros dos imóveis. A velocidade de tempo de resposta do mercado de 

construção a este aumento de população é determinante no aumento destes valores. Se considerarmos 

um mercado muito responsivo à procura, a construção de novos imóveis irá aumentar a oferta de 

imóveis, provocando um novo ajustamento (descida) dos preços (Winkler e Jud 2002). O número de 

imóveis vagos é também bastante importante, pois caso exista um grande número de imóveis vagos, 

o aumento de preço poderá não ser tão significativo uma vez que a resposta do mercado à procura 

será mais rápida. De qualquer forma, podemos esperar que a resposta do mercado seja de um modo 

geral lenta (Mankiw e Weil 1989). 

 

3.3.1.2 Poder	de	Compra	(representado	através	do	Rendimento	Médio	Mensal	Líquido)	
 

Um aumento do poder de compra de uma população deverá aumentar a procura por bens, 

nomeadamente os bens imóveis (Quigley 1999), fazendo assim aumentar o valor de mercado do 

imobiliário (Hwang e Quigley 2006) (Winkler e Jud 2002).  

 

3.3.1.3 Taxa	de	desemprego		
 

É expectável que a taxa de desemprego e a inflação tenham uma forte correlação negativa tal como 

demonstrado pela Curva de Phillips (Phelps 1967). Segundo esta teoria, uma taxa de desemprego 

menor eleva a necessidade das empresas serem aliciantes para os trabalhadores o que fará com que 

aumentem os respetivos salários, aumentando o seu poder de compra e consequentemente o 

consumo, o que irá implicar a requisição de mais mão-de-obra, a fim de lhes oferecer os produtos e 

serviços pretendidos. Assim, a taxa de desemprego irá ter tendência a descer, reforçando o ciclo. É 

importante notar que isso é apenas uma generalização, havendo exceções para esta regra, como por 

exemplo situações de estagflação (alta inflação e alta taxa de desemprego) (Phelps 1967).   
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					Figura	20	–	Representação	esquemática	da	curva	de	Phillips	

 

3.3.1.4 Inflação	
 
A inflação, concretizada no IHPC, é expectável que contribua positivamente para o aumento do valor 

médio dos imóveis, no entanto poderá ter um impacto negativo na procura (Tsatsaronis e Zhu 2004) o 

que poderá levar a uma descida dos preços médios por metro quadrado de imóveis.  

 

3.3.1.5 Taxas	de	juro		
 

Um aumento das taxas de juro constitui um aumento do custo de financiamento. Como tal, é expectável 

que um aumento das taxas de juro leve a um decréscimo da procura e, consequentemente, do valor 

dos imóveis (Winkler e Jud 2002). As taxas de juro variáveis terão um maior impacto do que as taxas 

de juro fixas como referido pelos mesmos autores. Podemos afirmar que existe correlação entre as 

taxas de juro e o valor dos imóveis e espera-se que esta correlação tome um valor negativo. A relação 

entre as taxas de juro, a procura e consequentemente o preço médio dos imóveis é mais importante 

quanto maior for o valor de Loan-To-Value fixado pela banca (Tsatsaronis e Zhu 2004).  

 

 

3.4 Caso de estudo – Resultados a nível nacional   

3.4.1 Análise de correlação e metodologia de construção de modelos de RLM  
 
Apresentados os dados iremos começar a nossa análise a partir de uma matriz de correlação, tal como 

sugerido (Gloudemans e Miller 1976) em concreto para o valor médio de avaliação dos imóveis no 

continente face às restantes variáveis em consideração. No entanto iremos utilizar um cluster heatmap 

da matriz de correlação para uma melhor visualização. O valor de correlação entre pares de variáveis 

toma o valor de correlação de Pearson entre ρ= -1 (a azul escuro) e ρ= +1 (a vermelho escuro). A 

escala de cores encontra-se em legenda no canto superior esquerdo do gráfico (figura 21).  

 

Taxa de 
Desemprego (%) 

Inflação (%) 
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Figura	21	-	Cluster	heatmap	-	matriz	de	correlação	de	variáveis	em	estudo	

Para a obtenção de clusters foi utilizado tendo por critério a distância euclidiana32 entre os pontos 

(dados de input).  

 

Através do clustering de variáveis demonstrado na figura 21, é possível observar a forte correlação 

entre as variáveis económicas, especialmente entre o PIB, Importações (Imp), Taxa de desemprego 

(Tdes), Dívida Externa Bruta (DEB), Rendimento Médio Mensal Líquido (RMM), Índice de custos de 

construção (C_Contr), e Investimento Direto Estrangeiro (IDE). No centro do heatmap é possível ver 

outro cluster com forte correlação entre pares de variáveis onde se contam o Indicador do Sentimento 

Económico (ISE), Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), Consumo privado (Cpriv) e Procura Interna 

(Print). Isto permite formular algumas hipóteses interessantes tais como: será o consumo interno dos 

cidadãos portugueses estimulado maioritariamente pela perceção e confiança na economia? Não cabe 

a esta dissertação o papel de explorar esta relação, no entanto é de notar a sua relação estatística.  

De seguida, analisamos a relação entre as dinâmicas a nível nacional através de um heatmap da matriz 

de correlação dos valores médios de avaliação bancária a nível nacional, obtendo o seguinte mapa: 

 

 

                                                
32 https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.spatial.distance.pdist.html 
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Figura	22	-	Heatmap	de	matriz	de	correlação	entre	concelhos	em	análise	e	média	nacional	

 
 

Note-se que o mercado de Lisboa tem uma dinâmica própria, apresentando uma correlação 

relativamente baixa com a média nacional e os restantes concelhos em análise, no entanto foi decidido 

não retirar da análise global uma vez esta é feita juntamente com os restantes concelhos através de 

uma média ponderada pelo número de transações. Além disso, é interessante notar que os grandes 

concelhos periféricos das grandes cidades têm dinâmicas bastante semelhantes quando consideramos 

o valor médio da avaliação bancária. A título de exemplo, poderemos ver que a correlação entre os 

valores de Almada e Matosinhos é bastante elevada (ρ = 0.924108). O mesmo acontece com o 

concelho da Amadora. Quando analisamos a submatriz composta por estes três conselhos chegamos 

a seguinte matriz de correlação: 

 
 
 

 
Tabela	8	-	Matriz	de	correlação	entre	concelhos	de	Matosinhos,	Almada	e	Amadora 

 
Ao observar a elevada correlação entre os concelhos acima apresentados importa ter em conta que 

seria expectável uma forte correlação entre os valores a nível nacional. O facto de serem dados de 

uma série cronológica, com valores não independentes a cada período, implica que estes valores 

poderão ter uma grande Auto correlação temporal. Além disso, pertencendo todos ao panorama 

nacional, é expectável que apresentem uma grande correlação entre si pois serão afetados pelos 



 50 

mesmos fatores macroeconómicos diferenciando-se apenas pelas características de cada concelho 

sejam elas: oferta de imóveis, demografia da região ou poder de compra.  

 

Poderemos então fazer uma análise de Box Plot (Williamson, Parker, e Kendrick 1989). Através deste 

diagrama é possível ter uma ideia da distribuição de cada uma das variáveis, e da localização relativa 

do seu valor mínimo, máximo, 1º quartil, 3º quartil e mediana.  

 
Figura	23	-	Diagrama	de	Caixa	(Box	Plot)	dos	valores	médios	de	avaliação	bancária	por	região	em	análise	

 

	

Figura	24	-	Box	plot	e	histograma	da	variável	Continente	(não	standartizado)	

 

Numa primeira aproximação de modelo fizemos uma regressão linear múltipla da variável dependente 

Continente recorrendo a todas as variáveis macroeconómicas recolhidas como variáveis 

independentes. O resultado, abaixo indicado, demonstra o problema de multicolinearidade nos dados. 

Note-se que diferentes variáveis apresentam um valor de p-value elevado, o que denota um baixo grau 

de confiança estatística do modelo.  
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Tabela	9	-	Resultados	obtidos	numa	primeira	regressão	linear	múltipla	à	variável	dependente	Continente	

 
 

De forma a reduzir potenciais problemas de multicolinearidade começaremos por fazer uma 

standartização dos dados, para que a sua média seja igual a 0 e o seu desvio padrão seja unitário (Kim 

1999). A título de exemplo, consideremos a standartização da variável Continente de forma a 

aproximar-se de uma distribuição normal de média (valor esperado) nulo e desvio padrão unitário.   

 

 
Figura	25	–	Histograma	da	variável	Continente	após	standartização 

 
Após a standartização das variáveis prosseguimos para a construção de modelos preditivos. Dada a 

grande correlação dos valores entre a maioria dos concelhos a nível nacional, iremos apenas 

considerar as variáveis macroeconómicas como variáveis independentes.  

 

O primeiro passo será fazer um split dos dados entre treino do modelo e os dados de teste. 

Pretendemos assim, treinar um modelo em análise e testar numa porção da amostra presente no 
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dataset. Iremos começar por dividir o dataset num split de 80/20 entre dados utilizados para treino e 

dados utilizados para teste. Isto significa que iremos criar um modelo com 80% dos dados disponíveis 

e depois iremos testar em 20% dos dados disponíveis relativos à variável dependente selecionada de 

forma a avaliar a capacidade de previsão deste modelo. Iremos criar modelos de regressão linear de 

diversos tipos através do Método Standard e Métodos Stepwise. Para a variável dependente 

considerou-se um time lag de 4 trimestres porque, tal como descrito em capítulos anteriores, a resposta 

do mercado imobiliário a estímulos de oferta e procura não é imediata havendo um desfasamento 

devido ao tempo de execução de todo o projeto de construção e promoção imobiliária.  

 

Zhang argumenta, ao referenciar o modelo preditivo imobiliário do Wall Street Journal, que o erro dos 

modelos diminui com o horizonte temporal da previsão. Assim, foram utilizados dados trimestrais para 

a elaboração deste estudo, sendo a menor dimensão de dados a que o autor pode ter acesso numa 

variedade de indicadores. No entanto, é necessário fazer a ressalva da fragilidade dos modelos de 

previsão face a choques económicos que se reflitam nas variáveis, tal como aconteceu durante a bolha 

imobiliária norte-americana (Zhang 2016). 

3.4.2 Resultados  
 
No presente subcapítulo apresentamos os resultados obtidos através da aplicação de técnicas de 

Regressão Linear Múltipla.  

3.4.2.1 Método	Standard	
 
Numa primeira fase iremos seguir o método standard de regressão. Este é o método mais simples, 

geralmente aplicado numa perspetiva explanatória do problema, usando todas as variáveis 

independentes escolhidas pelo autor para a construção do modelo. A sua utilidade prende-se com o 

facto de permitir uma primeira análise da importância de cada co variável na previsão da variável 

dependente. O nível de significância a considerar é tipicamente de 0,05 podendo ser de 0,01 ou 0,001 

diminuindo a incerteza do modelo mas aumentando a possibilidade de um estimador de ser 

considerado nulo (Hair et al. 2010).   

Como acima descrito, começamos por fazer uma regressão linear múltipla com todas as variáveis em 

valor absoluto, o que se provou infrutífero o que se poderá atribuir a fenómenos de multicolinearidade. 

Após fazermos a standartização das variáveis o valor obtido foi muito diferente, tal como explicitado na 

tabelo de resumo seguinte:  
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Tabela	10	-	Primeira	RLM	da	variável	dependente	Continente	após	a	standartização	das	variáveis	dependentes	

 

 
	

 
Atente-se no valor da estatística de Durbin-Watson. Tal como expectável, o valor de 0 indica uma 

grande auto correlação na amostra, sendo essa conclusão reforçada pelo valor negativo do coeficiente 

de determinação ajustado. Assim, podemos concluir que não é possível construir um bom modelo 

explicativo do valor médio de avaliação bancária para a variável Continente devido à multicolinearidade 

das variáveis e à auto correlação dos valores presentes na amostra.  

 
 
 
3.4.2.1.1 Método	Stepwise	(Backwards)		
 
O método Stepwise adiciona (forward stepwise) ou retira (backwards stepwise) variáveis a um modelo 

com base no seu poder explicativo, e na informação que adicionam ao sistema. Uma boa co variável a 

ser adicionada (ou mantida) no modelo é aquela que apresenta um poder explicativo elevado, ou seja, 

um coeficiente de correlação parcial elevado com a variável dependente tendo, no entanto, um 

coeficiente de correlação parcial bastante baixo com as restantes variáveis no modelo. Desta forma, 

garante-se a minimização da multicolinearidade e “redundância” do modelo.  

 

A escolha das variáveis a incluir no modelo poderá ser feita através da definição de um valor de “F to 

enter” e “F to remove” dado que: 
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 𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎	

𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑛ã𝑜	𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 [18] 

 

Desta forma, a inclusão ou exclusão de variáveis para assim que é atingido este critério. Poderíamos 

utilizar os valores de 2/1 numa primeira análise e 4/2 como valores de “F to enter” e “F to remove” 

respetivamente. Segundo Robert J. Gloudemans (Gloudemans e Miller 1976) este método é utilizado 

com o objectivo de aumentar o poder “preditivo” ou explicativo de uma variável. Este é um dos métodos 

de RLM utilizados por diversos investigadores tal como Ali Darrat e John Glascock (Darrat e Glascock 

1993). 

 

No decorrer deste trabalho optamos, no entanto, por utilizar um modelo de Backwards Stepwise 

demonstrou melhores resultados que a técnica de Forward Stepwise. A exclusão das variáveis no 

modelo baseou-se no nível de significância que apresentavam no modelo (Hair et al. 2010), sendo 

excluídas todas as variáveis com p-value superior a 5%. 

Assim, a construção dos modelos utilizando o método de Backwards Stepwise Regression foi feita 

através de 5 passos:  

1. Seleção do nível de significância (p-value < 0,05) das variáveis a serem incluídas no modelo; 

2. Construção de um primeiro modelo com recurso a todas as variáveis; 

3. Identificação da variável com maior p-value presente no modelo. Caso a variável tenha um  p-

value > 0,05 é eliminada do modelo; 

4. Construção de um novo modelo sem a variável excluída no passo 3; 

5. Nova identificação da variável com maior p-value presente no modelo. Caso esse valor seja 

valor seja inferior ao nível de significância pretendido (5%), o modelo final está concluído. Caso 

contrário, voltar ao passo 3.  
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Tabela	11	-		Resultados	após	primeira	regressão.	A	variável	X7	–	Exportações	-		é	a	que	apresenta	maior	p-value	pelo	que	
será	removida	para	a	iteração	seguinte	

 

 
 
Script Python 1º iteração: 
X_opt = X[:,[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]] #matriz de variáveis 

independentes escolhidas após a backwards elimination 

regressor_OLS = sm.OLS(endog= y , exog= X_opt).fit() 

regressor_OLS.summary() 

 

Nas iterações seguintes removemos, por ordem, as seguintes variáveis:  

1. E6M (p-value: 0.991); 

2. EUR_USD (p-valu= 0.965); 

3. Print (p-value: 0.959); 

Pleas mesma lógica fomos removendo as restantes variáveis. Por fim, concluímos o processo iterativo 

com o resultado demonstrado na tabela 12.  
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Tabela	12	-	Resultados	após	backwards	elimination	

 
 

 

Sendo as variáveis explicativas PIB (x1), RMM (x2), ISE (x3), E3M (x4), OT10 (x5), Res (x6), DEB (x7) 

e C_Constr (x8). A equação obtida é então definida como: 

 

 
𝑪𝒐𝒏𝒕

€
𝑚- = 1175,58 + 93,04𝑷𝑰𝑩 + 54,11𝑹𝑴𝑴 + 18,54𝑰𝑺𝑬 − 21,51𝑬𝟑𝑴

− 16,55𝑶𝑻𝟏𝟎 + 50,03𝑹𝒆𝒔 − 98,27𝑫𝑬𝑩 − 94,43𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓 
[19] 

 
 
Os resultados obtidos se encontram dentro do expectável: uma maior produtividade do país, expressa 

pelo PIB, tal como um maior Rendimento Medio Mensal Líquido da população (RMM) ou um maior 

número de residentes farão com que o valor dos imóveis seja influenciado positivamente. Um 

sentimento geral da população favorável face ao futuro do país (ISE) fará também com que a 

disponibilidade da população para investir seja maior o que consequentemente levará a um aumento 

do preço médio dos imóveis. Por outro lado, um aumento das taxas de juro (E3M), dos custos de 

construção (C_Constr), ou da dívida externa bruta terá um impacto negativo no preço de imóveis. Um 

aumento do retorno (yield) oferecido pelas Obrigações do Tesouro terá também um efeito negativo, 

visto tratar-se de um investimento alternativo para grandes investidores. Além disso, maiores valores 

de juro oferecidos em obrigações indicam uma maior dificuldade de financiamento do Estado um que 

poderá significar uma maior instabilidade económica do país. 

 

Analisando o R2 da regressão podemos concluir que 92,6% da variância do valor dos imóveis é ser 

explicada por este modelo de 8 variáveis independentes. A análise de resíduos pelo coeficiente de 

Durbin-Watson poderá sugerir alguma Auto correlação o que, tal como supracitado, seria expectável 

visto que todas as variáveis económicas apresentam uma considerável correlação com os seus pares 

bem como auto correlação (temporal).  
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De seguida, tentámos usar as variáveis independentes acima definidas como variáveis de input para 

um modelo preditivo da variação de valor para um período de T+4, isto é, com base nos valores atuais 

qual será a valorização percentual média dos imóveis para o ano seguinte (ou seja, passados 4 

trimestres). A variável independente utilizada foi a variação percentual do valor médio de avaliação 

bancária de imóveis para o Continente. Para a avaliação do modelo foi utilizada validação cruzada, 

definindo um split de treino (train set) de 80% da amostra e um split de teste de 20% da amostra (test 

set). Assim, tanto a amostra da variável dependente como as variáveis independentes foram divididas 

em 4 subconjuntos, respetivamente: y_train, y_test, X_train e X_test. De seguida, foram feitas previsões 

para 20% dos registos utilizando o modelo treinado com 80% dos dados. Os valores das previsões 

foram guardados num vetor de previsões y_pred e comparado com o vetor de observações na amostra 

de teste y_test. Na tabela 13  poderemos ver a comparação entre os valores previstos e os valores 

observados. 
Tabela	13	-	Valores	previstos	(y_prev)	e	valores	observados	(y_test)	

 
 

 
 

Como se pode observar, embora os resultados como modelo explanatório sejam satisfatórios o mesmo 

não se poderá dizer quando aplicado a previsão de variações de valores. É importante notar que a 

diferença entre o valor previsto e o valor observado é significativa sendo a erro médio percentual (Mean 

Absolute Percentage Error – MAPE) de cerca de 88%.  

 
 

 
 

Figura	26	-	Mean	Absolute	Percentage	Error	na	variação	de	preços	de	imóveis	para	o	período	de	T+4	
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3.5 Análise Regional e discussão de resultados 
 
 

Embora a importância dos fatores macroeconómicos e políticas praticadas sejam bastante importantes, 

é necessário que seja feita uma análise a nível regional pois a maior parte dos proprietários compete a 

nível local (Goetzmann e Rouwenhorst 2000). A carga fiscal sobre os imóveis, concretizada no Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) e o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) 

são algumas dessas variáveis que desempenham papéis importantes a nível regional. A taxa de 

desemprego e o rendimento médio no local e a demografia são também fatores influentes. Propomo-

nos fazer uma breve análise da evolução do preço, por metro quadrado das áreas em estudo, aos 10 

municípios com maior número de transações. De seguida, aplicando a técnica de regressão Backwards 

Stepwise Regression calculamos quais as variáveis de maior interesse em cada região (para um nível 

de significância de 5%), com o objetivo de compreender, mais em detalhe, as dinâmicas regionais do 

mercado imobiliário português. Os resultados globais podem ser consultados na seguinte tabela: 

 
Tabela	14	-	Modelos	regionais	após	backwards	elimination	

Região Modelo  

AML 𝒚
€
𝑚- = 1354,92 + 215,39𝑷𝑰𝑩 + 46,24𝑪𝒑𝒖𝒃 − 70,38𝐈𝐦𝐩

+ 73,64𝐈𝐇𝐏𝐂 + 50,80𝐈𝐒𝐄 − 47,90𝐄𝟔𝐌 − 127,18𝐈𝐃𝐄 
[20] 

Almada 
𝒚

€
𝑚- = 1380,49 + 175,86𝑷𝑰𝑩 + 49,52𝑷𝒓𝑰𝒏𝒕 − 63,73𝑰𝒎𝒑

+ 38,71𝑰𝑯𝑷𝑪 − 31,51𝑬𝟑𝑴 + 80,48𝑹𝒆𝒔
− 198,05𝑫𝑬𝑩 

[21] 

Amadora 
𝒚

€
𝑚- = 1354,70 + 241,25𝑷𝑰𝑩 − 71,08𝑭𝑩𝑪𝑭 + 55,23𝑷𝒓𝑰𝒏𝒕

− 409,41𝑬𝟑𝑴 + 364,85𝑬𝟔𝑴 + 37,13𝑬𝑼𝑹_𝑼𝑺𝑫
− 201,16𝑫𝑬𝑩 − 157,57𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓 

[22] 

Cascais 
𝒚

€
𝑚- = 1633,21 − 135,14𝑷𝑰𝑩 + 54,44𝑪𝒑𝒓𝒊𝒗 + 74,11𝑪𝒑𝒖𝒃

+ 148,68𝑹�𝑴+ 71,11𝑰𝑯𝑷𝑪 + 60,56𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎
+ 105,91𝐑𝐞𝐬 

[23] 

Lisboa 
𝒚

€
𝑚- = 1847,82 − 148,68𝑻𝒅𝒆𝒔 − 79,29𝑰𝒎𝒑 + 61,16𝑰𝑯𝑷𝑪

− 43,33𝑻𝒂𝒙_𝑯𝒂𝒃 + 732,18𝑬𝟑𝑴 − 722,03𝑬𝟔𝑴
+ 59,22𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎 + 68,83𝑹𝒆𝒔 + 296,54𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓 

[24] 

Oeiras 𝒚
€
𝑚- = 1601,34 + 231,18𝑷𝑰𝑩 + 34,89𝑪𝒑𝒓𝒊𝒗 − 86,04𝑰𝒎𝒑

+ 60,64𝑰𝑯𝑷𝑪 + 41,11𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎 − 129,75𝑰𝑫𝑬 
[25] 

Sintra 𝒚
€
𝑚- = 1157,86 − 56,13𝑻𝒅𝒆𝒔 − 50,35𝑰𝒎𝒑 + 99,17𝑹𝑴𝑴

+ 60,52𝑰𝑺𝑬 + 102,53𝑹𝒆𝒔 − 125,54𝑫𝑬𝑩 
[26] 

AMP 
𝒚

€
𝑚- = 1111,85 + 95,87�𝒅𝒆𝒔 + 154,55𝑷𝑰𝑩 + 21,60𝑷𝒓𝑰𝒏𝒕

+ 30,46𝑻𝒂𝒙_𝑯𝒂𝒃 − 444,11𝑬𝟑𝑴 + 425,90𝑬𝟔𝑴
− 24,43𝑶𝑻𝟏𝟎 − 40,87𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎 + 41,76𝑬𝑼𝑹_𝑼𝑺𝑫
− 353,76𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓 

[27] 
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Matosinhos 

𝒚
€
𝑚- = 1240,02 + 69,79𝑷𝑰𝑩 + 41,46𝑪𝒑𝒖𝒃 + 70,38𝑬𝒙𝒑

+ 48,22𝑰𝑺𝑬 + 24,24𝑻𝒂𝒙_𝑯𝒂𝒃 − 250,67𝑬𝟑𝑴
+ 233,01𝑬𝟔𝑴 − 30,69𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎 + 163,84𝑹𝒆𝒔
− 84,08𝑨𝒄𝒕 − 220,45𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓 

[28] 

Oporto 𝒚
€
𝑚- = 1370,39 + 49,12𝑪𝒑𝒖𝒃 + 31,25𝑭𝑩𝑪𝑭 + 32,46𝑰𝑯𝑷𝑪

− 21,31𝑬𝟔𝑴 + 62,47𝑹𝒆𝒔 
[29] 

Vila Nova 
de Gaia 

𝒚
€
𝑚- = 1056,92 + 96,33𝑻𝒅𝒆𝒔 + 161,22𝑷𝑰𝑩 − 428,12𝑬𝟑𝑴

+ 438,30𝑬𝟔𝑴 − 27,73𝑶𝑻𝟏𝟎 − 39,24𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎
+ 43,33𝑬𝑼𝑹_𝑼𝑺𝑫 − 346,77𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓 

[30] 

 

3.5.1 Área Metropolitana de Lisboa 
 
Segundo dados do INE, na área metropolitana de Lisboa existiam, em 2001, 1.307.577 alojamentos 

familiares clássicos, i.e., apartamentos e moradias, o que corresponde a uma variação positiva de 14%. 

O ganho médio mensal dos trabalhadores no ano de 2014 era 1388,3€, valor superior à média nacional 

de 1093,2€ mensais. Neste período de 2001 a 2016, a taxa de desemprego sofreu uma variação 

positiva de aproximadamente 2%, passando de 5% em 2001 para 7,1% em 2016, situando-se 

ligeiramente acima da média nacional de 4,7% em 2001 e abaixo da média nacional de 7,8% em 2016.  

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
𝒚

€
𝑚- = 1354,92 + 215,39𝑷𝑰𝑩 + 46,24𝑪𝒑𝒖𝒃 − 70,38𝐈𝐦𝐩 + 73,64𝐈𝐇𝐏𝐂 + 50,80𝐈𝐒𝐄

− 47,90𝐄𝟔𝐌 − 127,18𝐈𝐃𝐄 
[20] 

 

Analisando as variáveis selecionadas é notória a presença do Investimento Direto Estrangeiro, embora 

com o sinal contrário aquele que seria expectável. Seria de esperar que o aumento do número de 

turistas na cidade e trouxesse um aumento do valor médio por metro quadrado na área metropolitana 

de Lisboa, no entanto, verifica-se o impacto negativo na variável dependente. As restantes variáveis 

têm um impacto que seria de esperar, sendo que o PIB, o Consumo Público, o IHPC e o Indicador do 

sentimento económico têm um impacto positivo no aumento do preço dos imóveis enquanto o agregado 

de importações bem como as taxas de juro (representadas pela Euribor a 6 meses) têm um impacto 
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Figura	27	-	preço	médio	por	metro	quadrado	no	período	de	2001-2016	na	AML 
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negativo. É importante lembrar que o modelo se refere a uma área metropolitana composta por 

concelhos muito díspares no que respeita à demografia e atividades económicas. 

 

3.5.2 Almada 
 
O concelho de Almada teve um crescimento do número de alojamentos clássicos de 12% entre os anos 

de 2001 e 2016, passando de 90845 em 2001 para 101805 em 2016. O valor do ganho médio mensal 

dos trabalhadores em 2014 era inferior à média nacional tomando o valor de 1025,3€. A taxa de 

desemprego situava-se em 4,8% em 2001 e em 7,7% em 2016. A contribuição autárquica em 2001 era 

de 1,2% e em 2016 o valor do IMI era de 0,36%. 

 
 

Figura	28	-	preço	médio	por	metro	quadrado	no	período	de	2001-2016	em	Almada	

 
𝒚

€
𝑚- = 1380,49 + 175,86𝑷𝑰𝑩 + 49,52𝑷𝒓𝑰𝒏𝒕 − 63,73𝑰𝒎𝒑 + 38,71𝑰𝑯𝑷𝑪

− 31,51𝑬𝟑𝑴 + 80,48𝑹𝒆𝒔 − 198,05𝑫𝑬𝑩 
[21] 

 
O valor dos imóveis no concelho de Almada é maioritariamente influenciado pelo Produto Interno Bruto 

português e pela Dívida Externa Bruta, mostrando uma maior propensão a ser influenciado pela 

situação económica do país. Todas as restantes variáveis presentes mantêm um impacto que seria 

expectável, com um aumento da Procura Interna, do IHPC e da população residente a influenciarem 

positivamente o aumento de preços e as taxas de juro (aqui representado pela Euribor a 3 meses) e as 

importações a terem um impacto negativo.   

 

3.5.3 Amadora 
 
 
No município da Amadora, o número de alojamentos clássicos aumentou de 80692 em 2001 para 

88194 em 2016, o que corresponde a um aumento de 0,9%. O ganho médio mensal dos trabalhadores 

por conta de outrem, em 2014, era superior á média nacional situando-se nos 1289,4€. A taxa de 

desemprego situava-se nos 5,4% em 2001 e nos 7,3% em 2016. O valor da CA33 em 2001 era de 1,1% 

e o valor do IMI em 2016 era de 0,35%. 

                                                
33 - Contribuição Autárquica  
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Figura	29	-	preço	médio	por	metro	quadrado	no	período	de	2001-2016	na	Amadora	

 
𝒚

€
𝑚- = 1354,70 + 241,25𝑷𝑰𝑩 − 71,08𝑭𝑩𝑪𝑭 + 55,23𝑷𝒓𝑰𝒏𝒕 − 409,41𝑬𝟑𝑴

+ 364,85𝑬𝟔𝑴 + 37,13𝑬𝑼𝑹_𝑼𝑺𝑫 − 201,16𝑫𝑬𝑩 − 157,57𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓 
[22] 

 
O concelho da Amadora mantém a tendência observada de impacto positivo do PIB no valor médio de 

avaliação bancária de imóveis, e de impacto negativo da Dívida Externa Bruta. No entanto, a regressão 

mantém alguns valores que não seriam expectáveis, entre eles um coeficiente positivo da Euribor a 6 

meses, em oposição a um coeficiente negativo atribuído à Euribor a 3 meses. O aumento dos custos 

de construção impacta negativamente o valor médio dos imóveis enquanto um aumento da procura 

interna terá um impacto positivo. A taxa de câmbio EUR-USD demonstra algum impacto positivo no 

aumento do valor médio dos imóveis. Por último, um aumento da Formação Bruta de Capital Fixo, 

indicador que traduz o capital fixo de empresas alocado a maquinaria, equipamento e materiais de 

construção, impacta negativamente o valor médio de avaliação dos imóveis.  

 
	

3.5.4 Cascais 
	

No município de Cascais o número de alojamentos familiares clássicos aumentou 20% entre 2001, com 

90562 alojamentos, e 2016, com 109865 alojamentos. O ganho médio mensal dos trabalhadores por 

contra de outrem, residentes no concelho, era de 1157,3€ em 2014, acima da média nacional. A taxa 

de desemprego situava-se nos 4,6% em 2001 e em 6,9% em 2016. O valor da Contribuição Autárquica 

(CA) era de 1,1% em 2001 e o valor do IMI em 2016 era de 0,38%. 

 

 
 

Figura	30	-	preço	médio	por	metro	quadrado	no	período	de	2001-2016	em	Cascais	
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𝒚

€
𝑚- = 1633,21 − 135,14𝑷𝑰𝑩 + 54,44𝑪𝒑𝒓𝒊𝒗 + 74,11𝑪𝒑𝒖𝒃 + 148,68𝑹𝑴𝑴

+ 71,11𝑰𝑯𝑷𝑪 + 60,56𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎 + 105,91𝐑𝐞𝐬 
[23] 

 
Cascais é o único município analisado em que o aumento do PIB tem impacto negativo no valor médio 

dos imóveis. Por outro lado, um aumento dos retornos bolsistas das vinte maiores empresas 

portuguesas cotadas na Euronext Lisboa evidencia um impacto positivo no valor médio dos imóveis. O 

aumento do consumo público e privado, bem como o aumento do rendimento médio mensal, do número 

de residentes e do IHPC impactam positivamente o valor médio dos imóveis.  

 

3.5.5 Lisboa 
 
No município de Lisboa, o número de alojamentos clássicos aumentou de 313939 em 2001 para 

323580 em 2016 o que corresponde a um aumento de 3%. O ganho médio mensal dos trabalhadores 

por contra de outrem em 2014 era o segundo mais elevado a nível nacional situando-se nos 1560,6€. 

A taxa de desemprego em 2001 era de 5,4% e de 9,5% em 2016. O valor de CA em 2001 era de 1% e 

o valor de IMI era de 0,3% para prédios urbanos. 

 
 

 
 

Figura	31	-	preço	médio	por	metro	quadrado	no	período	de	2001-2016	em	Lisboa	

 

𝒚
€
𝑚- = 1847,82 − 148,68𝑻𝒅𝒆𝒔 − 79,29𝑰𝒎𝒑 + 61,16𝑰𝑯𝑷𝑪 − 43,33𝑻𝒂𝒙_𝑯𝒂𝒃

+ 732,18𝑬𝟑𝑴 − 722,03𝑬𝟔𝑴 + 59,22𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎 + 68,83𝑹𝒆𝒔

+ 296,54𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓 

[24] 

 
Tal como observado no município de Cascais, o aumento do PSI20 evidencia um impacto positivo no 

valor médio dos imóveis. As variáveis referentes à Taxa de Desemprego, à tributação sobre a habitação 

e às importações têm um impacto negativo na variável dependente, enquanto o número de residentes 

e o aumento dos custos de construção impactam positivamente a variável de estudo. O efeito das taxas 

de juro encontra-se diluído entre um impacto positivo da Euribor a 3 meses embora seja superado por 

um impacto negativo da Euribor a 6 meses. Como tal, podemos concluir que o um aumento das taxas 

de juro tem globalmente um efeito negativo no aumento de preços de imóveis na capital portuguesa.  
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3.5.6 Oeiras 
 

No município de Oeiras o número de alojamentos familiares clássicos subiu de 76114 em 2001 para 

86423 em 2016 o que corresponde a um aumento de 13%. O ganho médio dos trabalhadores por conta 

de outrem em 2014 era o mais elevado a nível nacional situando-se nos 1673,9€. A taxa de desemprego 

era de 4,3% em 2001 e de 5,9% em 2016. O valor da CA em 2001 era de 1% e o valor do IMI em 2016 

era de 0,33% para prédios urbanos.  

 

 
 

Figura	32	-	preço	médio	por	metro	quadrado	no	período	de	2001-2016	em	Oeiras	

 

 
𝒚

€
𝑚- = 1601,34 + 231,18𝑷𝑰𝑩 + 34,89𝑪𝒑𝒓𝒊𝒗 − 86,04𝑰𝒎𝒑 + 60,64𝑰𝑯𝑷𝑪

+ 41,11𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎 − 129,75𝑰𝑫𝑬 
[25] 

 
No valor médio dos imóveis do concelho de Oeiras evidencia-se um impacto positivo do Produto Interno 

Bruto, do consumo privado, do IHPC e dos retornos bolsistas do PSI20. Em oposição, as importações 

e o Investimento Direto Estrangeiro evidenciam um impacto negativo na avaliação dos imóveis.  

 

3.5.7 Sintra 
 
O município de Sintra teve um aumento de 34% do número de alojamentos familiares clássicos entre 

os anos de 2001, com 136067 alojamentos, e 2016, com 183360 alojamentos. O ganho médio mensal 

dos trabalhadores por conta de outrem em 2014 era de 1187,9€. A taxa de desemprego situava-se nos 

4,9% em 2001 e 6,2% no ano de 2016. O valor de CA era de 1% em 2001 e o valor do IMI em 2016 

era de 0,35%. 
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Figura	33	-	preço	médio	por	metro	quadrado	no	período	de	2001-2016	em	Sintra	

 
𝒚

€
𝑚- = 1157,86 − 56,13𝑻𝒅𝒆𝒔 − 50,35𝑰𝒎𝒑 + 99,17𝑹𝑴𝑴 + 60,52𝑰𝑺𝑬 + 102,53𝑹𝒆𝒔

− 125,54𝑫𝑬𝑩 
[26] 

 
Pela análise da equação é possível observar um impacto negativo da taxa de desemprego, das 

importações e da dívida externa bruta e um impacto positivo do rendimento médio mensal, do número 

de residentes e do indicador de sentimento económico. Todos os coeficientes demonstram um sinal 

que seria expectável.  

 

3.5.8 Área Metropolitana do Porto  
 
A Área Metropolitana do Porto contava com 753216 alojamentos familiares clássicos no ano de 2001 e 

835388 em 2016 o que constitui um aumento de 10% neste período. O ganho médio mensal dos 

trabalhadores por conta de outrem em 2014 estava abaixo da média mensal situando-se nos 1076€. A 

taxa de desemprego em 2001 era de 5,1% e em 2016 de 10,1%. 

 

 
 

Figura	34	-	preço	médio	por	metro	quadrado	no	período	de	2001-2016	na	AMP	

 
 

 
𝒚

€
𝑚- = 1111,85 + 95,87𝑻𝒅𝒆𝒔 + 154,55𝑷𝑰𝑩 + 21,60𝑷𝒓𝑰𝒏𝒕 + 30,46𝑻𝒂𝒙_𝑯𝒂𝒃

− 444,11𝑬𝟑𝑴 + 425,90𝑬𝟔𝑴 − 24,43𝑶𝑻𝟏𝟎 − 40,87𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎

+ 41,76𝑬𝑼𝑹_𝑼𝑺𝑫 − 353,76𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓 

[27] 
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Na maior área metropolitana do norte de Portugal são várias as variáveis independentes consideradas 

no modelo regressivo. A taxa de desemprego, o PIB, a procura interna têm um impacto positivo no valor 

médio dos imóveis. Por oposição, os retornos obtidos em Obrigações do Tesouro a 10 anos tem um 

impacto negativo tal como os custos de construção. Embora as taxas de juro Euribor a 3 e 6 meses 

tenham coeficientes contrários, prevalece o impacto negativo das taxas de juro. No entanto é de notar 

que a tributação sobre a habitação (Tax_Hab) se apresenta com um valor de coeficiente positivo, 

contrariamente ao que seria de esperar.  

 
 

3.5.9 Matosinhos 
 
No município de Matosinhos, o valor de alojamentos familiares clássico subiu de 72361 em 2001 para 

82737 em 2016 o que corresponde a um aumento de 14%. O ganho mensal dos trabalhadores por 

conta de outrem era de 1123,9€ em 2014. A taxa de desemprego era de 4,8% em 2001 subindo para 

os 9,0% em 2016. O valor de CA era de 1,3% em 2001 e o valor de IMI em 2016 era de 0,425% para 

prédios urbanos. 

 

 
 

Figura	35	-	preço	médio	por	metro	quadrado	no	período	de	2001-2016	em	Matosinhos	

 
𝒚

€
𝑚- = 1240,02 + 69,79𝑷𝑰𝑩 + 41,46𝑪𝒑𝒖𝒃 + 70,38𝑬𝒙𝒑 + 48,22𝑰𝑺𝑬

+ 24,24𝑻𝒂𝒙_𝑯𝒂𝒃 − 250,67𝑬𝟑𝑴 + 233,01𝑬𝟔𝑴 − 30,69𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎

+ 163,84𝑹𝒆𝒔 − 84,08𝑨𝒄𝒕 − 220,45𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓 

[28] 

 
Neste município, é possível observar um impacto globalmente negativo das taxas de juro da Euribor, 

dos custos de construção, do PSI20 e da população ativa. Em oposição, o PIB, o consumo público, a 

população residente e as exportações têm um impacto positivo no aumento do valor médio dos imóveis.  

 

3.5.10 Porto 
 
O município do Porto, o número de alojamentos clássicos era de 134486 em 2001 e de 138366 em 

2016 o que corresponde a uma ligeira subida de cerca de 3%. O ganho médio mensal dos trabalhadores 

por conta de outrem era de 1307,2€ em 2014. A taxa de desemprego, alta tendo a conta a média 
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nacional, era de 6,7% em 2001 e 15,1% em 2016. O valor de CA em 2001 era de 1,3% e o valor de IMI 

em 2016 foi de 0,324%. 

 

 
 

Figura	36	-	preço	médio	por	metro	quadrado	no	período	de	2001-2016	no	Porto	

 

 
𝒚

€
𝑚- = 1370,39 + 49,12𝑪𝒑𝒖𝒃 + 31,25𝑭𝑩𝑪𝑭 + 32,46𝑰𝑯𝑷𝑪 − 21,31𝑬𝟔𝑴

+ 62,47𝑹𝒆𝒔 
[29] 

 
 
As variáveis independentes presentes na equação demonstram os sinais que seriam expectáveis com 

o consumo público, a FBCF, a população residente e o IHPC a terem um impacto positivo no aumento 

do valor médio dos imóveis. Por oposição, as taxas de juro representadas pela Euribor a 6 meses, 

demonstra um impacto negativo na variável de estudo.  

 

3.5.11 Vila Nova de Gaia 
 

No município de Vila Nova de Gaia, o número de alojamento clássico era de 128201 em 2001 tendo 

um crescimento de cerca de 12% comparativamente com o ano de 2016. O ganho médio dos 

trabalhadores por conta de outrem era abaixo da média nacional em 2014 situando-se em 1049,8€. A 

taxa de desemprego em 2001 era de 6,6% e em 2016 de 12,5%. O valor da CA em 2001 era de 1,3% 

e o valor de IMI em 2016 para prédios urbanos era de 0,445%.  

 
 

Figura	37	-	preço	médio	por	metro	quadrado	no	período	de	2001-2016	em	V.N.	Gaia	
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𝒚

€
𝑚- = 1056,92 + 96,33𝑻𝒅𝒆𝒔 + 161,22𝑷𝑰𝑩 − 428,12𝑬𝟑𝑴 + 438,30𝑬𝟔𝑴

− 27,73𝑶𝑻𝟏𝟎 − 39,24𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎 + 43,33𝑬𝑼𝑹_𝑼𝑺𝑫 − 346,77𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓	
 

[30] 

Neste município, o PIB e a taxa de câmbio EUR-USD apresentam coeficientes positivos, bem como a 

taxa de desemprego. É importante notar que as taxas de juro demonstram também um efeito 

globalmente positivo no aumento do valor médio ds imóveis. Por oposição, os retornos de Obrigações 

do Tesouro a 10 anos, os custos de construção e os retornos bolsistas do PSI20 demonstram um 

impacto negativo no aumento do preço dos imóveis.  

 

3.5.12 Braga 
 
O único município fora das duas grandes áreas metropolitanas nacionais teve um aumento de 18% no 

número de alojamentos familiares clássicos entre 2001 (73324 alojamentos) e 2016 (86639 

alojamentos). O ganho médio mensal dos trabalhadores, por conta de outrem, em 2014 era o mais 

baixo dos concelhos em análise situando-se nos 985,7€. A taxa de desemprego em 2001 era de 5,3% 

e de 7,9% em 2016. O valor de CA era de 1% em 2001 e o valor de IMI para prédios urbanos era de 

0,35%. 

 
 

Figura	38	-	preço	médio	por	metro	quadrado	no	período	de	2001-2016	em	Braga 

O município de braga, devido ao baixo número de observações, não foi considerado para a criação do 

modelo regressivo. Tal como referido (Hair et al. 2010) a RLM deverá ser reservada para um mínimo 

de 50 observações sendo o número inferior (47) na amostra do Município de Braga. 

 

3.6 Síntese Conclusiva  
 

Com base nos resultados obtidos podemos concluir que os métodos regressivos utilizados poderão ser 

utilizados para análise explicativa, no entanto, não como modelo preditivo, devido ao elevado grau de 

incerteza apresentado. Recorrendo a uma abordagem explanatória, retiram-se resultados 

interessantes. Um aumento da produtividade do país e do rendimento médio das famílias portuguesas, 

número de residentes, tal como um sentimento positivo dos portugueses face á economia terão um 

impacto positivo no aumento do preço dos imóveis. Por outro lado, um aumento dos custos de 

construção ou uma situação de económica de maior fragilidade, seja por um aumento das taxas de juro 
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ou pelo aumento da Dívida Externa Bruta terá um impacto negativo no seu crescimento. Além disso, 

embora exista uma grande semelhança na dinâmica entre os vários concelhos analisados, esta é mais 

notável em concelhos com características demográficas e geográficas semelhantes. Por último, pode-

se concluir que, embora semelhante à média continental, a dinâmica do mercado imobiliário do 

concelho de Lisboa é muito própria, o que se poderá relacionar com o elevado número de turistas que 

afluem à cidade anualmente, no entanto, um estudo mais aprofundado deverá ser efetuado de forma a 

confirmar esta relação.  

A fácil utilização de um modelo de RLM poderá ser uma vantagem na sua aplicação para análise 

explicativa, no entanto, serão bastante limitados quando utilizados para previsões de avaliações médias 

bancárias de imóveis. Este resultado poderá surgir como consequência da amostra reduzida de valores 

na série temporal e do facto de se tratarem de valores médios. Assim, como forma de ultrapassar esta 

limitação deveria ser utilizada uma amostra de imóveis em bruto. Tal amostra não foi utilizada neste 

estudo devido à restrição de acesso do Instituto Nacional de Estatística a dados mais detalhados. Além 

disso, face à confidencialidade dos dados reunidos pelas empresas imobiliárias referentes às suas 

vendas e dos dados de avaliação bancária reunidos pelos bancos, não nos foi possível alargar a 

amostra de estudo.  
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4 Conclusões 
 

4.1 Resumo do trabalho desenvolvido 
 

Para uma melhor compreensão do tema começou-se por explicar os fundamentos do mercado 

imobiliário como um mercado económico, ou seja, sujeito às variações impostas pela oferta e pela 

procura. Partindo do modelo dos quatro quadrantes de DiPasquale e Wheaton (1992) começamos por 

analisar o sector imobiliário, quais as suas dinâmicas e as variáveis de maior importância. De seguida, 

foi feita uma análise da evolução do sector em Portugal, qual a sua evolução ao longo do tempo, quais 

as políticas implementadas no sector e quais os seus impactos. Esta análise demonstrou-se bastante 

importante para que fosse feita uma análise crítica dos resultados posteriormente obtidos. De seguida 

analisámos as relações entre os inputs do mercado imobiliário (tais como o custo dos materiais de 

construção ou a facilidade de financiamento) e dos seus outputs (imóveis construídos). As políticas 

sociais implementadas e de regulação e acesso ao crédito demonstraram também ter um efeito 

significativo na evolução deste sector. Numa segunda fase foi feita a revisão das estatísticas aplicadas 

ao imobiliário, quais os tipos de modelações feitas e quais os métodos regressivos utilizados. Através 

da análise de trabalhos anteriores, concluímos que embora as Redes Neuronais Artificiais tenham um 

melhor desempenho que os modelos de regressão múltipla para amostras com elevado número de 

variáveis e observações, os segundos podem-se mostrar mais vantajosos para amostras com um 

número de observações mais reduzido. Como tal, optamos por utilizar um modelo de regressão múltipla 

considerando todas as variáveis disponíveis e um modelo de regressão Stepwise incluindo as apenas 

as variáveis com poder explicativo do valor médio de avaliação bancária (para um nível de significância 

de 5%).   

 

4.2 Contribuições e resultados 
 
Após uma primeira análise exploratória dos dados destacaram-se duas evidências: uma grande 

correlação de valores médios de avaliação bancária observados pelo país tal como uma forte 

correlação entre as variáveis económicas, tais como o Produto Interno Bruto (PIB), as importações, as 

exportações ou o rendimento médio mensal das famílias portuguesas. Esta grande correlação entre 

valores poderá explicar-se pelo facto de terem serem todos referentes ao território português estando 

sujeitos a políticas governamentais, condições sociodemográficas e económicas semelhantes. Além 

disso, estando a fazer uma análise entre séries temporais, teremos que ter em conta a importância do 

tempo, isto é, seria expectável que os valores em cada série temporal fossem auto correlacionados, 

sendo que o valor observado no período de t+1 não seria completamente independente dos valores 
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observados nos períodos anteriores. A forte correlação económica por seu lado poderá ser explicada 

pelos indicadores estarem sujeitos às mesmas tendências de crescimento ou contração económica. 

No que respeita à escolha de modelos foi possível concluir que um modelo Stepwise terá vantagens 

face a um modelo inclusivo de todas as variáveis recolhidas. Isto deve-se ao facto de o modelo Stepwise 

ser construído com uma abordagem incremental de variância explicada, o que diminui a correlação 

entre as variáveis independentes incluídas no modelo final.  

Tendo como tema central deste trabalho a valor médio de avaliação bancária em Portugal, concluímos 

que tal como expectável, variáveis como o PIB, o rendimento médio mensal, o indicador de sentimento 

económico ou o número de residentes têm um impacto positivo no aumento do valor em estudo, 

enquanto variáveis como as taxas de juro, os retornos em obrigações do tesouro, a dívida externa bruta 

ou os custos de construção potenciam a descida deste valor.  

Por último foi ainda possível concluir que embora o método de regressão Stepwise apresentasse 

resultados satisfatórios numa abordagem de análise exploratória dos dados, os resultados não eram 

tão positivos quando utilizados numa análise preditiva dos valores médios de avaliação bancária, tendo-

se chegado a uma Mean Absolute Percentage Error (MAPE) de 88% para os valores referentes a 

Portugal continental. Este valor foi obtido após uma validação cruzada do modelo utilizando um split de 

80/20 entre amostra de treino e amostra de teste. De seguida, prosseguimos a uma análise exploratória 

dos dados regionais que demonstraram algumas especificidades. Como seria expectável, o aumento 

da população residente, do Produto Interno Bruto e do rendimento médio mensal das famílias 

mostraram um efeito globalmente positivo no valor médio dos imóveis a nível regional. Da mesma 

forma, a dívida externa bruta e as taxas de juro demonstram-se, na generalidade, como um fator 

potenciador da descida do valor médio de imóveis. No entanto, evidenciaram-se algumas 

especificidades de relevo, entre elas a influencia dos retornos bolsistas em concelhos como Cascais, 

Oeiras e Lisboa. É de notar que alguns dos coeficientes apresentados contrariam o que seria de 

esperar. A título de exemplo, a taxa de desemprego demonstra-se com um coeficiente positivo para o 

concelho de Vila Nova de Gaia, o que significa que um aumento da taxa de desemprego a nível nacional 

poderá conduzir a um aumento do valor médio de avaliação bancária dos imóveis do concelho. Isto 

poderá estar relacionado com fatores demográficos específicos do concelho, que embora sejam 

interessantes de explorar, não constituem um objetivo desta dissertação.  

O desenvolvimento deste trabalho permitiu que fosse feita uma análise do mercado imobiliário 

português, das suas dinâmicas e de quais os fatores económicos com maior relevância. Embora a valor 

de erro na previsão dos valores não permita a sua implementação prática, a sua análise exploratória 

permitirá entender qual a evolução expectável do valor médio de metro quadrado tendo por base as 

tendências socioeconómicas concretizadas nos indicadores de síntese. Como tal, poderá servir de 

introdução a qualquer interessado ou novo agente no mercado imobiliário português.  
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4.3 Trabalhos futuros 
 
Para uma avaliação preditiva mais fundamentada, apela-se à construção de outros modelos 

semelhantes a estes aqui apresentados, para que possam ser ponderados e condensados num modelo 

semelhante ao do WSJ. Isto poderá ter o efeito de diminuir o erro da previsão, tal como apresentado 

no caso do WSJ (Zhang 2016). Sugere-se ainda a utilização de modelos autorregressivos como o caso 

do Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) sugerido por (Hamilton 1994) .  

Para uma amostra mais completa, com maior número de registos, preferencialmente com os valores e 

características de cada imóvel, poderão ainda ser implementados modelos recorrendo a Redes 

Neuronais Artificiais para previsão de valores de imóveis (Nguyen e Cripps 2001). Esta amostra de 

imóveis permitiria também uma análise por quartil de preços em cada localidade sendo que imóveis de 

diferentes “gamas” deverão reagir a diferentes fatores (Mayer 1993 – Equity and Time to Sale in Real 

Estate market) (Case e Shiller 1994). Deverá ainda ser feita a inclusão de uma variável independente 

de Weighted Repeat Sales (WRS) tal como o Case and Shiller Index (Case e Shiller (1994)) como 

variável de input, eliminando as variações por diferenças de características entre imóveis. Por último, 

poderá ser implementada uma análise de causalidade dos preços de imóveis recorrendo à causalidade 

de Granger, uma vez que, como como sugerido por Darrat e Glascock a predictibilidade de um mercado 

poderá ser avaliada através deste teste (Darrat e Glascock 1993). 
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Script para regressão linear simples 
 

 

# Importação de bibliotecas 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

import statsmodels.api as sm 

import seaborn as sns 

from sklearn import preprocessing 

import csv 

 

# Importing the dataset 

dataset = pd.read_csv("Base2.csv",sep=";") 

dataset = pd.DataFrame(dataset) 

 

#Divisão do dataset entre variáveis dependentes e variáveis independentes 

X = dataset.iloc[2:,1:22].values  

y = dataset.iloc[2:,24].values #previsão de valores no continente 

 

# Processamento de dados em falta 

from sklearn.preprocessing import Imputer 

imputer = Imputer(missing_values = 'NaN', strategy = 'mean', axis = 0) 

imputer = imputer.fit(X[:, 11:14]) 

X[:, 11:14] = imputer.transform(X[:, 11:14]) 

 

# Standartização de variáveis 

from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

sc_X = StandardScaler() 

X = sc_X.fit_transform(X) 

 

 

#Regressão linear simples 

simple = sm.OLS(y,X,missing="drop").fit() 

simple.summary() 
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Script para regressão linear por Backwards elimination 

 

# Importação de bibliotecas 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

import statsmodels.api as sm 

import seaborn as sns 

from sklearn import preprocessing 

import csv 

 

# Importing the dataset 

dataset = pd.read_csv("Base2.csv",sep=";") 

dataset = pd.DataFrame(dataset) 

 

#Divisão do dataset entre variáveis dependentes e variáveis independentes 

X = dataset.iloc[2:,1:23].values  

y = dataset.iloc[2:,24].values #previsão de valores no continente 

 

# Processamento de dados em falta 

from sklearn.preprocessing import Imputer 

imputer = Imputer(missing_values = 'NaN', strategy = 'mean', axis = 0) 

imputer = imputer.fit(X[:, 11:14]) 

X[:, 11:14] = imputer.transform(X[:, 11:14]) 

 

# Standartização de variáveis 

from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

sc_X = StandardScaler() 

X = sc_X.fit_transform(X) 

 

#Stepwise backwards elimination 

import statsmodels.formula.api as sm #a biblioteca statsmodels não conta com o b0 de intersecção 

pelo que teremos que introduzir 

X = np.append(arr = np.ones((60,1)).astype(int), values = X ,axis= 1) #coluna unitária para b0 

X_opt = X[,[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]] #começamos com 

todas as variáveis 

regressor_OLS = sm.OLS(endog= y , exog= X_opt).fit() #ajustar a regressão aos dados em análise 

regressor_OLS.summary() #demonstração dos resultados da regressão com todas as variáveis 
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Backwards elimination regional 

 
Área Metropolitana de Lisboa 

 
Sumário da regressão 

 

 
 

 
Equação: 
 
 

𝒚
€
𝑚- = 1354,92 + 215,39𝑷𝑰𝑩 + 46,24𝑪𝒑𝒖𝒃 − 70,38𝐈𝐦𝐩 + 73,64𝐈𝐇𝐏𝐂 + 50,80𝐈𝐒𝐄 − 47,90𝐄𝟔𝐌

− 127,18𝐈𝐃𝐄 
 
 
 
Variáveis independentes: 
 

- PIB; Cpub ; Imp; IHPC ;ISE; E6M; IDE 
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Área Metropolitana do Porto 

 
Sumário da regressão 

 
 
 

 
Equação: 
 
 

𝒚
€
𝑚- = 1111,85 + 95,87𝑻𝒅𝒆𝒔 + 154,55𝑷𝑰𝑩 + 21,60𝑷𝒓𝑰𝒏𝒕 + 30,46𝑻𝒂𝒙_𝑯𝒂𝒃 − 444,11𝑬𝟑𝑴

+ 425,90𝑬𝟔𝑴 − 24,43𝑶𝑻𝟏𝟎 − 40,87𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎 + 41,76𝐸𝑈𝑅4® − 353,76𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓 
 
 
 
Variáveis independentes: 
 

- Tdes; PIB; PrInt; Tax_Hab; E3M; E6M; 0T10; PSI20; EUR_USD; C_Contr 

 
 

Almada 
 
Sumário da regressão 
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Equação: 
 

𝒚
€
𝑚- = 1380,49 + 175,86𝑷𝑰𝑩 + 49,52𝑷𝒓𝑰𝒏𝒕 − 63,73𝑰𝒎𝒑 + 38,71𝑰𝑯𝑷𝑪 − 31,51𝑬𝟑𝑴 + 80,48𝑹𝒆𝒔

− 198,05𝑫𝑬𝑩 
 
 
 
 
Variáveis independentes: 
 

PIB; PrInt; Imp; IHPC; E3M; Res; DEB 

 
 
 
 

Amadora 
 
Sumário da regressão 
 

 
 
 

 
Equação: 
 

𝒚
€
𝑚- = 1354,70 + 241,25𝑷𝑰𝑩 − 71,08𝑭𝑩𝑪𝑭 + 55,23𝑷𝒓𝑰𝒏𝒕 − 409,41𝑬𝟑𝑴 + 364,85𝑬𝟔𝑴

+ 37,13𝑬𝑼𝑹_𝑼𝑺𝑫 − 201,16𝑫𝑬𝑩 − 157,57𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓 
 
 
 
Variáveis independentes: 
 

- PIB; FBCF; PrInt; E3M; E6M; EUR_USD; DEB; C_Contr 
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Cascais 
 

Sumário da regressão 

 
 
 

Equação: 
 

𝒚
€
𝑚- = 1633,21 − 135,14𝑷𝑰𝑩 + 54,44𝑪𝒑𝒓𝒊𝒗 + 74,11𝑪𝒑𝒖𝒃 + 148,68𝑹𝑴𝑴 + 71,11𝑰𝑯𝑷𝑪

+ 60,56𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎 + 105,91𝐑𝐞𝐬 
 
 
 
Variáveis independentes: 
 

- PIB; Cpriv; Cpub; RMM; IHPC; PSI20; Res 

 
 
 

Lisboa 
 

Sumário da regressão 

 
 



 85 

 
 
Equação: 
 

𝒚
€
𝑚- = 1847,82 − 148,68𝑻𝒅𝒆𝒔 − 79,29𝑰𝒎𝒑 + 61,16𝑰𝑯𝑷𝑪 − 43,33𝑻𝒂𝒙_𝑯𝒂𝒃 + 732,18𝑬𝟑𝑴

− 722,03𝑬𝟔𝑴 + 59,22𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎 + 68,83𝑹𝒆𝒔 + 296,54𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓 
 
 
Variáveis independentes: 
 

- Tdes; Imp; IHPC; Tax_Hab; E3M; E6M; PSI20; Res; C_Contr 

 
 
 
 
 
 
 

Matosinhos 
 

Sumário da regressão 

 
 
 

 
 
Equação: 
 

𝒚
€
𝑚- = 1240,02 + 69,79𝑷𝑰𝑩 + 41,46𝑪𝒑𝒖𝒃 + 70,38𝑬𝒙𝒑 + 48,22𝑰𝑺𝑬 + 24,24𝑻𝒂𝒙_𝑯𝒂𝒃 − 250,67𝑬𝟑𝑴

+ 233,01𝑬𝟔𝑴 − 30,69𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎 + 163,84𝑹𝒆𝒔 − 84,08𝑨𝒄𝒕 − 220,45𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓 
 
 
 
Variáveis independentes: 
 

PIB; Cpub; Exp; ISE; Tax_Hab; E3M; E6M; PSI20; Res; Act; C_Contr 
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OEIRAS 

 
Sumário da regressão 

 
 
 
Equação: 
 
 

𝒚
€
𝑚- = 1601,34 + 231,18𝑷𝑰𝑩 + 34,89𝑪𝒑𝒓𝒊𝒗 − 86,04𝑰𝒎𝒑 + 60,64𝑰𝑯𝑷𝑪 + 41,11𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎 − 129,75𝑰𝑫𝑬 

 
 
 
Variáveis independentes: 
 
 
- PIB; Cpriv; Imp;  IHPC; PSI20;  IDE; 
 
 
 
 

Porto 
 
Sumário da regressão 
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Equação: 
 

𝒚
€
𝑚- = 1370,39 + 49,12𝑪𝒑𝒖𝒃 + 31,25𝑭𝑩𝑪𝑭 + 32,46𝑰𝑯𝑷𝑪 − 21,31𝑬𝟔𝑴 + 62,47𝑹𝒆𝒔 

Variáveis independentes: 
 
 – Cpub; FBCF;  IHPC;  E6M; Res 
 
 
 
 
 
 
 

Sintra 
 

Sumário da regressão 
 

 
 
 
 
Equação: 
 

𝒚
€
𝑚- = 1157,86 − 56,13𝑻𝒅𝒆𝒔 − 50,35𝑰𝒎𝒑 + 99,17𝑹𝑴𝑴 + 60,52𝑰𝑺𝑬 + 102,53𝑹𝒆𝒔 − 125,54𝑫𝑬𝑩 

 
 
 
Variáveis independentes: 

 
- Tdes;Imp ;RMM; ISE; Res; DEB 
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Vila Nova de Gaia 
 

Sumário da regressão 
 

 
 

 
 
Equação: 
 

𝒚
€
𝑚- = 1056,92 + 96,33𝑻𝒅𝒆𝒔 + 161,22𝑷𝑰𝑩 − 428,12𝑬𝟑𝑴 + 438,30𝑬𝟔𝑴 − 27,73𝑶𝑻𝟏𝟎 − 39,24𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎

+ 43,33𝑬𝑼𝑹_𝑼𝑺𝑫 − 346,77𝑪_𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓	
 
 
Variáveis independentes: 
 

- Tdes; PIB; E3M; E6M; 0T10; PSI20; EUR_USD; C_Contr 

 
 


