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RESUMO 

O mercado imobiliário é cada vez mais um dos sectores mais indicativos e determinantes do estado atual da 

economia pelo que é fundamental analisar a forma como irá evoluir. Nesse sentido verifica-se a possibilidade de 

estabelecer uma correlação entre os diferentes tipos de atributos que constituem um imóvel (estruturais, de 

vizinhança, localização e transação) com a importância para o comprador no momento de investir. 

No desenvolvimento deste estudo estabelece-se numa primeira fase as metodologias que melhor se 

adequam ao caso em estudo e os atributos com maior influência na fixação de preços. Posteriormente efetua-

se a caracterização do edificado e das principais características da vizinhança desenvolvendo-se a 

correspondência com a evolução do mercado imobiliário através da base dados relativa a imóveis entre 2008 e 

2017 no concelho de Lisboa nas freguesias propostas para análise. Por fim com recurso ao método dos melhores 

subconjuntos é possível determinar quais os atributos de cada imóvel que determinam o seu valor económico 

para cada freguesia. 

Apesar da importância de cada variável não ser igual para todas as freguesias, constatou-se que o ano de 

construção, o estado de conservação do apartamento e do edifício e a existência de ónus no momento da 

transação são as variáveis com maior influência na determinação dos índices de transação. Em contrapartida 

concluiu-se que o tipo de comprador e o andar em que se localiza o imóvel são as variáveis menos significativas. 
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ABSTRACT 

The real estate market is increasingly one of the most indicative and determining sectors of the current state 

of the economy, so it is fundamental to analyze how it will evolve. In this sense, it is possible to establish a 

correlation between the different types of attributes that constitute a property (structural, neighborhood, 

location and transaction) with the importance to the buyer when investing. 

In the development of this study, the methodologies that best fit the case under study and the attributes 

with the greatest influence on price setting are established in a first phase. Subsequently, the characterization 

of the building and the main characteristics of the neighborhood was developed and the correspondence with 

the evolution of the real estate market was made through the database relating to real estate between 2008 and 

2017 in the municipality of Lisbon in the parishes proposed for analysis. Finally, using the best subsets method, 

it is possible to determine the attributes of each property that determine its economic value for each parish. 

Although the importance of each variable is not the same for all parishes, it was found that the year of 

construction, the state of conservation of the apartment and the building, and the existence of burdens at the 

time of the transaction are the variables with the greatest influence on the determination of transaction indexes. 

In contrast, it was concluded that the type of buyer and the floor in which the property is located are the least 

significant variables. 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Real estate market, attributes, transaction index, Lisbon, parishes 

 





 

v 

ÍNDICE DE TEXTO 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 1 

1.1 Enquadramento ................................................................................................................................. 1 

1.2 Âmbito e Objetivos ............................................................................................................................ 1 

1.3 Metodologia ...................................................................................................................................... 1 

1.4 Organização ....................................................................................................................................... 2 

2 ESTADO DA ARTE ..................................................................................................................................... 3 

2.1 Considerações Gerais ......................................................................................................................... 3 

2.2 Setor residencial ................................................................................................................................ 4 

2.3 Modelação do valor de imóveis .......................................................................................................... 6 

2.3.1. Fatores ...................................................................................................................................... 6 

2.3.2. Ferramentas ............................................................................................................................ 10 

3 CARACTERIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO ................................................................................................ 13 

3.1 Portugal ........................................................................................................................................... 13 

3.1.1. Evolução da população e das famílias ...................................................................................... 14 

3.1.2. Caracterização e evolução do edificado ................................................................................... 14 

3.2 Lisboa .............................................................................................................................................. 16 

3.2.1. Evolução da população e das famílias ...................................................................................... 17 

3.2.2. Caracterização e evolução do edificado ................................................................................... 19 

3.3 Freguesias em análise ...................................................................................................................... 20 

3.3.1. Campolide ............................................................................................................................... 20 

3.3.2. Lumiar ..................................................................................................................................... 21 

3.3.3. Benfica .................................................................................................................................... 22 

3.3.4. São Domingos de Benfica ........................................................................................................ 23 

3.3.5. Carnide .................................................................................................................................... 23 

3.3.6. Belém ...................................................................................................................................... 24 



 

vi 

3.3.7. Alcântara ................................................................................................................................. 25 

3.3.8. Ajuda ....................................................................................................................................... 26 

4 ANÁLISE E RESULTADOS ......................................................................................................................... 27 

4.1 Considerações Gerais ....................................................................................................................... 27 

4.2 Análise das variáveis em estudo ....................................................................................................... 28 

4.2.1 Campolide ................................................................................................................................... 34 

4.2.2 Lumiar ......................................................................................................................................... 36 

4.2.3 Benfica ......................................................................................................................................... 39 

4.2.4 São Domingos de Benfica ............................................................................................................. 42 

4.2.5 Carnide ........................................................................................................................................ 45 

4.2.6 Belém .......................................................................................................................................... 47 

4.2.7 Alcântara ..................................................................................................................................... 50 

4.2.8 Ajuda ........................................................................................................................................... 52 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................................... 57 

5.1. Síntese, Contributos e Principais Conclusões .................................................................................... 57 

5.2. Desenvolvimentos Futuros ............................................................................................................... 59 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................................................................... 61 

 



 

vii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 - Portugal e os Arquipélagos da Madeira e dos Açores relativamente à Europa ................................... 13 

Figura 2 - Evolução da População residente em Portugal 1971-2016 (Fonte: INE/PORDATA 2017) .................... 14 

Figura 3 - Famílias clássicas por número de indivíduos (Fonte: INE/PORDATA 2015) ......................................... 14 

Figura 4 - Número de edifícios em Portugal segundo a época de construção do edificado (Fonte: INE/LNEC 2013)

 ......................................................................................................................................................................... 15 

Figura 5 - Número de edifícios clássicos segundo o número de pisos em Portugal (Fonte: INE/LNEC 2013) ....... 16 

Figura 6 - Fogos segundo a tipologia, em Portugal (Fonte: INE/LNEC 2010) ....................................................... 16 

Figura 7 - Freguesias em análise no município de Lisboa ................................................................................... 17 

Figura 8 - Evolução da População residente em Lisboa 2001-2016 (Fonte: INE/PORDATA 2018) ....................... 18 

Figura 9 - Variação da população residente em Lisboa (Fonte: AML 2017) ........................................................ 18 

Figura 10 - Famílias clássicas por número de indivíduos (Fonte: INE/PORDATA 2015) ....................................... 18 

Figura 11 - Número de edifícios em Lisboa segundo a época de construção do edificado (Fonte: INE/LNEC 2013)

 ......................................................................................................................................................................... 19 

Figura 12 - Edifícios concluídos por tipo de obra (adaptado de Pordata, 2017) .................................................. 19 

Figura 13 - Número de edifícios clássicos segundo o número de pisos em Lisboa (Fonte: PORDATA 2013)........ 20 

Figura 14 - Fogos segundo a tipologia e o tipo de edifício, em Lisboa (Fonte: INE/LNEC 2010) .......................... 20 

Figura 15 - Evolução média em Lisboa e freguesias em estudo entre 2008 e 2017 ............................................ 28 

Figura 16 - Importância de cada variável no modelo dos melhores conjuntos ................................................... 34 

Figura 17 - Variáveis de acordo com a influência no índice de transação em Campolide ................................... 35 

Figura 18 - Variáveis de acordo com a influência no índice de transação no Lumiar .......................................... 38 

Figura 19 – Variáveis de acordo com a influência no índice de transação em Benfica ........................................ 41 

Figura 20 - Variáveis de acordo com a influência no índice de transação em São Domingos de Benfica ............ 44 

Figura 21 - Variáveis de acordo com a influência no índice de transação em Carnide ........................................ 47 

Figura 22 - Variáveis de acordo com a influência no índice de transação em Belém .......................................... 49 

Figura 23 - Variáveis de acordo com a influência no índice de transação em Alcântara ..................................... 52 

Figura 24 - Variáveis de acordo com a influência no índice de transação na Ajuda ............................................ 55 



 

viii 

 



 

ix 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1 - Atributos estruturais do imóvel .......................................................................................................... 7 

Tabela 2 - Atributos relativos à localização na vizinhança .................................................................................... 9 

Tabela 3 - Métodos Estatísticos ......................................................................................................................... 11 

Tabela 4 - Características da freguesia de Campolide (adaptado INE, 2011) ...................................................... 21 

Tabela 5- Características da freguesia de Lumiar (adaptado INE, 2011) ............................................................. 21 

Tabela 6 - Características da freguesia de Benfica (adaptado INE, 2011) ........................................................... 22 

Tabela 7 - Características da freguesia de São Domingos de Benfica (adaptado INE, 2011) ............................... 23 

Tabela 8 - Características da freguesia de Carnide (adaptado INE, 2011) ........................................................... 24 

Tabela 9 -Características da freguesia de Belém (adaptado INE, 2011) .............................................................. 24 

Tabela 10 - Características da freguesia de Alcântara (adaptado INE, 2011) ...................................................... 25 

Tabela 11 - Características da freguesia da Ajuda (adaptado INE, 2011) ............................................................ 26 

Tabela 12 - Definição das variáveis em estudo .................................................................................................. 29 

Tabela 13 - Sumário estatístico das variáveis ..................................................................................................... 29 

Tabela 14 - Resultados ANOVA para Lisboa ....................................................................................................... 30 

Tabela 15 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para Lisboa .................................................... 33 

Tabela 16 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para Campolide ............................................. 35 

Tabela 17 - Resultados ANOVA para Lumiar ...................................................................................................... 37 

Tabela 18 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para o Lumiar ................................................ 37 

Tabela 19 - Resultados ANOVA para Benfica ..................................................................................................... 40 

Tabela 20 – Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para Benfica ................................................. 41 

Tabela 21 - Resultados ANOVA para São Domingos de Benfica ......................................................................... 43 

Tabela 22 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para São Domingos de Benfica ...................... 44 

Tabela 23 - Resultados ANOVA para Carnide ..................................................................................................... 46 

Tabela 24 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para Carnide ................................................. 46 

Tabela 25 - Resultados ANOVA para Belém ....................................................................................................... 48 



 

x 

Tabela 26 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para Belém .................................................... 49 

Tabela 27 - Resultados ANOVA para Alcântara .................................................................................................. 51 

Tabela 28 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para Alcântara ............................................... 51 

Tabela 29 - Resultados ANOVA para a Ajuda ..................................................................................................... 54 

Tabela 30 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para a Ajuda .................................................. 55 

 



 

xi 

ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

INSTITUIÇÕES 

AML Área Metropolitana de Lisboa 

EUA Estados Unidos da América 

INE Instituto Nacional de Estatística  

LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

UE União Europeia 

 

UNIDADES MONETÁRIAS 

EUR Euro (€) 

USD United States Dollar 

 

MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

WLS Weighted Least Square 

OLS Ordinary Least Square 

MS Mean Square  

COV Coefficient of Variation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO 

O mercado imobiliário é um dos setores mais indicativos e determinantes do estado atual da economia de 

um país, pois é um mercado que, além de ser cada vez mais atrativo a investimentos com retorno considerável 

a longo prazo, tem sido um mercado em crescimento. Quando analisado ao longo dos últimos anos, este setor 

manteve-se em exponencial crescimento até que se iniciou uma crise financeira em 2008 cujas consequências 

se foram repercutindo nos anos seguintes. Apesar desta tendência se ter invertido, é importante, nesse contexto, 

analisar de que forma o mercado evolui e o que leva os compradores a optar por investir.  

Tendo em conta que um imóvel é composto por diversas características, tanto estruturais como a tipologia, 

área, andar ou estado de conservação, como por características da vizinhança envolvente como a proximidade 

a transportes públicos ou ao centro da cidade, é possível analisar quais têm maior importância aquando da 

aquisição de um imóvel habitacional.  

A preferência por determinadas características varia consoante a localização do imóvel, devido à grande 

diversificação mesmo dentro da própria freguesia. A cidade de Lisboa tem sido alvo de restruturações que deram 

origem a uma maior atratividade em locais que outrora não eram tão cobiçados. Nesse sentido, ao analisar 

diversos imóveis transacionados em diferentes zonas desde 2008 até ao presente, é possível obter uma maior 

perceção de quais atributos os compradores valorizam e que estão dispostos a pagar. 

 

1.2 ÂMBITO E OBJETIVOS 

A presente dissertação tem como objetivo determinar os atributos habitacionais que maior relevância têm 

para a fixação de preços de imóveis habitacionais na cidade de Lisboa. Para tal será necessário, em primeiro 

lugar, analisar artigos referentes ao tema por forma a perceber quais as metodologias que melhor se adequam 

ao caso em estudo e as características com maior influência. Em seguida, efetuar-se-á a caracterização do 

edificado e principais características da vizinhança nas freguesias propostas a análise. Posteriormente, através 

de uma base de dados relativa a imóveis transacionados entre 2008 e 2017 nas referidas freguesias, analisar-se-

á como evoluiu o mercado imobiliário e, por fim, com recurso a um método estatístico, serão determinados quais 

os atributos de cada imóvel que determinam o seu valor económico para cada freguesia. 

 

1.3 METODOLOGIA 

A metodologia do trabalho é baseada na revisão da literatura com base em investigação bibliográfica 

relacionada com o mercado imobiliário.  
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A sua sustentação teórica passou por uma seleção criteriosa e detalhada de elementos que permitem a 

realização do estado de arte, que fundamenta o tema abordado e os assuntos relacionados com o mesmo em 

vários pontos do mundo e também em Portugal, mais concretamente em Lisboa, permitindo assim um 

conhecimento alargado do conteúdo do trabalho e uma motivação mais eficaz sobre as conclusões a serem 

tiradas. Foram examinadas as opiniões, tendências e estudos, acerca do mercado imobiliário e foram analisados 

os fatores que determinam e influenciam o valor dos imóveis habitacionais para as freguesias em estudo. Esta 

análise fundamentou-se em dados provenientes de fontes como o Instituto Nacional de Estatística (INE), a 

plataforma Pordata e o Eurostat. 

Através do programa de modelagem de dados SPSS, é analisada uma base de dados relativa a um conjunto 

de imóveis na cidade de Lisboa, com o intuito de aferir as variáveis mais relevantes para a determinação do índice 

de transação de cada imóvel, tanto no concelho como nas freguesias em estudo, e se estas são coincidentes. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO 

A presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos. Neste primeiro capítulo é desenvolvida 

uma breve introdução e enquadramento ao tema, focando-se também os objetivos a que se propõe e a forma 

como está organizado o documento. No segundo capítulo, denominado de Estado de Arte, é apresentada uma 

revisão bibliográfica do mercado imobiliário. Inicia-se com uma contextualização do tema no sector económico 

a nível mundial através do seu desenvolvimento ao longo dos anos e, em seguida, é feita uma análise espacial 

do tema através da determinação dos principais fatores que influenciam o valor de um determinado imóvel 

segundo uma seleção de estudos de diversos artigos da especialidade e as metodologias estatísticas mais 

utilizadas para obter tais conclusões. No terceiro capítulo, referente ao Caso de Estudo, é efetuada uma análise 

das características principais de cada freguesia em estudo, em termos demográficos e de edificado de modo a 

compreender-se melhor a dinâmica local que influencia o preço dos imóveis. Em seguida, através da base de 

dados fornecida, efetua-se uma análise empírica ao mercado, por forma a perceber de que modo como os 

atributos anteriormente definidos influenciam o índice de transação dos imóveis de cada freguesia. Por fim, no 

último capítulo, apresentam-se as conclusões retiradas da análise dos dados, salientando-se os determinantes 

que mais influenciam a fixação do preço de imóveis habitacionais em cada freguesia. 
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2 ESTADO DA ARTE  

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Independentemente do limite definido para o que compreende o universo do mercado imobiliário, a sua 

contribuição para a economia da generalidade dos países desenvolvidos é substancial. Nos Estados Unidos da 

América, a contribuição do sector para o valor acrescentado bruto tem rondado os 12-13% desde 1997, o que 

correspondeu a mais de 2500 mil milhões de USD em 2017 (fonte: Bureau of Economic Analysis). Na União 

Europeia (EU) o valor cifrou-se em mais 1540 mil milhões de Euros no mesmo período, o correspondente a 9-

10% do valor acrescentado bruto europeu (fonte: Eurostat). Adicionalmente, segundo a NREV e a EPRA, o valor 

acrescentado bruto do sector comercial do mercado imobiliário na UE ascende a 329 mil milhões de Euros, pelo 

que o restante corresponde ao sector residencial.  

Dentro do sector residencial do mercado imobiliário existem várias categorias que incluem o arrendamento 

(privado, social e outros) e a venda. No Reino Unido, as vendas de imóveis residenciais por parte de agências 

imobiliárias representaram cerca de 21% do valor acrescentado bruto do mercado imobiliário em 2016. 

Admitindo uma proporção idêntica ao nível de UE, tal corresponderia a 320 mil milhões de Euros de contribuição 

para o valor acrescentado bruto. Contudo, a contribuição das diferentes categorias dentro do sector residencial 

varia entre países e regiões, desde logo devido às diferenças observadas ao nível da proporção de famílias a 

residir em habitações arrendadas que variaram entre 2.4% na Eslovénia e 54% no Alemanha em 2016. No mesmo 

ano, no Reino Unido essa proporção era de 24% enquanto em Portugal de apenas 14%  (Rádl Rogerová et al., 

2016). Em termos da percentagem da população os valores alteram-se, concluindo-se que a dimensão das 

famílias em habitações arrendadas é superior à das famílias em habitações próprias (fonte: Eurostat). 
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Gráfico 1 - Distribuição da população pelo estatuto de posse de imóveis em 2016 (Fonte: Eurostat, 2016) 

 

Nos últimos anos, diversos países (incluindo os EUA e a EU) assistiram o desenvolvimento da sua economia 

variar em, muitos casos, devido ao mercado imobiliário diretamente (Wiśniewski, 2017). A crise do “subprime” 

que se iniciou em 2008 nos EUA e se alastrou a nível global foi a demonstração mais evidente da relação dinâmica 

entre o mercado imobiliário e a economia. Esta dinâmica veio reforçar a necessidade de compreender os fatores 

que determinam o valor dos bens imobiliários em geral e os imóveis residenciais em particular.  

 

2.2 SETOR RESIDENCIAL 

Segundo (Ciarlone, 2015), o setor residencial tem motivado um interesse crescente, especialmente desde 

que o desenvolvimento económico em vários países tem tido dinâmicas similares: um boom prolongado no preço 

dos imóveis até à chegada da crise financeira em 2008, como é possível observar no Gráfico 1. Neste é possível 

observar um grupo de países pertencentes à EU que experienciaram booms no preço dos imóveis antes da crise 

financeira, seguido de uma queda (e.g., Irlanda, Espanha e Dinamarca). Já no Gráfico 2 observa-se outro grupo 

de países europeus durante o mesmo período mas com desenvolvimentos diferentes. Um conjunto em que o 

desenvolvimento do preço dos imóveis foi praticamente constante (e.g., Finlândia e Alemanha) e outro que 

verificou um desenvolvimento exponencial (e.g., Portugal, Suécia ou Noruega), em alguns casos após um período 

de queda relacionado com a crise.   
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Gráfico 2 - Índice de preços de imóveis - Parte I (Fonte: Eurostat) 

 

Gráfico 3 - Índice de preços de imóveis - Parte II (Fonte: Eurostat) 

 

Para além dos aspetos específicos que cada país possui, existem muitos fatores que promovem um 

desempenho diferenciado dos mercados europeus (Hartmann, 2015). O desenvolvimento do mercado da 

habitação pode condicionar a atividade económica, nomeadamente através do canal de crédito e do impacto 

que a riqueza em habitação tem sobre o consumo. Quanto ao grau de sincronização das variações dos preços da 
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mercados de habitação (diferenças significativas ao nível da dimensão dos mercados, regulação e fiscalidade, 

concorrência, características dos mercados de arrendamento, da habitação social bem como de aspetos 

demográficos que influenciam a procura de habitação) (Lourenço et al., 2014). Esta variação pode ser analisada 

no Gráfico 4 que demonstra uma disparidade do preço médio por metro quadrado, tanto entre vários países da 

EU bem como entre os anos de 2016 e 2018. 
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Gráfico 4 - Preço médio de transação de imóveis habitacionais (Fonte: Statista, 2018) 

2.3 MODELAÇÃO DO VALOR DE IMÓVEIS 

A modelação do valor comercial dos imóveis residenciais tem sido estudada por diversos autores, podendo 

dividir-se o tópico em dois aspetos principais interligados, designadamente a identificação dos fatores que 

contribuem para explicar o valor do imóvel a integrar no modelo e a escolha da ferramenta mais adequada para 

construir o modelo.  

2.3.1. Fatores 

O valor comercial de cada imóvel é determinado por vários atributos que dele fazem parte e que são 

valorizados em maior ou menor escala face a localização onde se encontra. É possível considerar então um imóvel 

como um conjunto de atributos que são valorizados pelos consumidores. Esses atributos são caracterizados pela 

sua inflexibilidade física, durabilidade e fixidez espacial, de tal modo que diferentes combinações entre eles 

podem produzir um bem heterogéneo. Na literatura imobiliária, o preço da habitação é definido em função de 

um conjunto de atributos inerentes (e.g., área, idade e andar), características de vizinhança (por exemplo, 

orientação do imóvel), acessibilidade (e.g., para estações de metro ou escolas) e qualidade ambiental (e.g., 

qualidade do ar ou beleza natural) que resultam em utilidade ou satisfação para os compradores de imóveis (Kim 

et al., 2015).  

Entre os vários atributos a ter em conta aquando da escolha de um imóvel, ressalvam-se dois grupos 

distintos: o primeiro sendo atributos referentes ao imóvel que podem ser adquiridos e o segundo sendo atributos 

referentes à vizinhança, também denominados por externalidades. De acordo com (Maria et al., 2017), a 

principal característica das externalidades é que há bens com os quais as pessoas se importam e que causam 

impacto nas suas vidas e que não são vendidos nos mercados. É possível associar essa observação à 
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acessibilidade, qualidade ambiental e características da vizinhança que, apesar de não serem vendidos no 

mercado, afetam diretamente os preços dos imóveis mais próximos por serem consideradas externalidades 

positivas. Nessa perspetiva observa-se que os consumidores ao comprarem um imóvel têm em conta as 

externalidades positivas e negativas existentes na área circundante. Se uma externalidade tiver um impacto 

adverso, é chamado externalidade negativa, se for benéfico, é chamado externalidade positiva. 

Por forma a compreender adequadamente a relevância que cada atributo tem no valor de um imóvel 

habitacional, foram analisados vários artigos referentes ao mercado imobiliário, onde procuram estudar para 

determinadas cidades, os atributos que um comprador mais valoriza aquando a aquisição de um imóvel. Na 

Tabela 1 é possível observar os atributos estruturais do imóvel e na Tabela 2 as externalidades referentes aos 

atributos da vizinhança e qualidade ambientar, de acordo com a sua frequência nos vários artigos analisados.  

 

 

 

Tabela 1 - Atributos estruturais do imóvel 

Autores 
Ano de 

construção 
Área Tipologia Andar WC Garagem 

Lareira e Ar 
Condicionado 

Piscina 
Estado de 

conservação 

(Janssen, 
2001) 

(-) (+)        

(Ong et al., 
2003) 

(-) (+) (+) (+)      

(Decker et 
al., 2005) 

(-) (+) (+)  (+) (+)    

(Fan et al., 
2006) (-) (+) (+) (+)     (+) 

(Yu et al., 
2007) 

(-) (+)   (+)  (+)   

(Munroe, 
2007) 

(-) (+)   (+)     

(Zietz et al., 
2008) 

(-) (+) (+)  (+) (~) (~) (~)  

(Zheng et 
al., 2008) 

 (+)        

(Selim, 
2009) 

(-) (+) (+)   (+) (+) (+)  

(Ebru et al., 
2011) (+) (+) (+)   (+) (+)   

(Shabana et 
al., 2015) (-) (+) (~)  (~) (+/~)    

(H. G. Kim 
et al., 2015) (-) (+)  (+)    (~)  

(Boluwatife 
et al., 2016) (-) (+) (+)  (+)    (+) 

(Xiao et al., 
2017) 

(-) (+) (+)   (+)    

(Zhang et 
al., 2017) 

 (+) (+) (+)      

(Seo et al., 
2018) 

(-) (+)  (+)    (+)  

Nota 1 - Sinal (+) - atributo aumenta o preço do imóvel; sinal (-) – atributo diminui o preço do imóvel; sinal (~) - atributo não contribui para a 

fixação de preços dos imóveis; espaço em branco - atributo não analisado no referido artigo  

 

Entre os atributos analisados na Tabela 1, a idade do imóvel é a única característica que é espectável que 

tenha um impacto negativo no preço do imóvel, sendo que, para a maioria dos artigos analisados, quanto maior 
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foi a idade do imóvel, maior será a sua desvalorização. Segundo o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(CIMI), a área bruta privativa é a superfície total medida pelo perímetro exterior e eixos das paredes ou outros 

elementos separadores do edifício ou da fração, incluindo varandas privativas fechadas, caves e sótãos privativos 

com utilização idêntica à do edifício ou da fração autónoma, já a tipologia do imóvel corresponde à classificação 

do fogo segundo o número de quartos de dormir. O andar é referente ao piso em que o imóvel se encontra 

relativamente ao piso térreo e o WC ao número de instalações sanitárias presentes em cada imóvel, sejam estas 

completas ou parciais (caso não haja banheira). A presença ou não de garagem engloba os parqueamentos 

privados adjacentes ao edifício em que o imóvel se encontre e as caves. O estado de conservação do imóvel é 

avaliado de acordo com o tipo de construção: se a construção é de nova geração ou standard, renovações ou 

reabilitações, estando associada à idade do imóvel visto que, à medida que um imóvel envelhece, é expectável 

que os seus materiais sofram desgaste e futuramente seja necessário proceder a reparações, substituições ou 

reabilitações (Boluwatife et al., 2016). Todos os atributos analisados são, na generalidade, atributos que resultam 

num aumento do preço do imóvel.  

No Gráfico 5 é ilustrado o número de vezes que cada variável é estudada nos artigos analisados, sendo 

possível verificar que o ano de construção do imóvel e a área são as variáveis mais analisadas. Em termos 

probabilísticos, a média desta amostragem é de 7,44 e a mediana é de 6. 

 

 

Gráfico 5 - Amostragem das variáveis construtivas nos artigos analisados 
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Tabela 2 - Atributos relativos à localização na vizinhança 

Autores 
Proximidade 
Transportes 

Públicos 

Proximidade 
jardins 

Proximidade 
escolas 

Proximidade 
rios/lagos 

Proximidade 
centro da 

cidade 

Poluição 
do ar 

Orientação 

N S E O 

(Janssen, 
2001) 

      (-) (-) (+) (-) 

(Ong et al., 
2003) 

(+)  (-)        

(Decker et 
al., 2005) 

  (+)  (+) (-)     

(Fan et al., 
2006)           

(Yu et al., 
2007) 

          

(Munroe, 
2007) 

 (+)   (+)      

(Zietz et 
al., 2008) 

(~)    (~)      

(Zheng et 
al., 2008) 

(+) (+) (+)  (+) (-)     

(Selim, 
2009) 

          

(Ebru et 
al., 2011) 

     (-) (-) (+) (-) (-) 

(Shabana 
et al., 
2015) 

(~) (+)         

(H. G. Kim 
et al., 
2015) 

(+)      (~) (~) (~) (~) 

(Boluwatif
e et al., 
2016) 

(+)  (+)  (+)      

(Xiao et al., 
2017) 

(-)  (+)  (+) (-) (~) (~) (~) (~) 

(Zhang et 
al., 2017) 

(+) (+)  (+) (+)  (-) (+) (+) (+) 

(Seo et al., 
2018) 

 (+) (-) (+) (+)      

Nota 2 - Sinal (+) - atributo aumenta o preço do imóvel; sinal (-) – atributo diminui o preço do imóvel; sinal (~) - atributo não contribui para a 

fixação de preços dos imóveis; espaço em branco - atributo não analisado no referido artigo 

 

Relativamente aos atributos examinados na Tabela 2, a proximidade a transportes públicos engloba a 

proximidade a paragens de autocarro, estações de metro e comboio enquanto a presença de jardins abrange 

parques públicos e privados que estejam nas redondezas do imóvel ou que se encontrem adjacentes a este. A 

proximidade a escolas refere-se a escolas desde as primárias até universidades. A qualidade do ar é a 

externalidade de entre as estudadas na Tabela 2 cujo impacto esperado é desfavorável para o valor do imóvel, 

visto que se refere à polução do ar maioritariamente causada por veículos que circulam em vias com tráfego 

elevado próximas do imóvel. A orientação do imóvel é relativa à direção para qual a fachada principal está 

direcionada, podendo estar orientada para Norte, Sul Este ou Oeste. Os resultados obtidos demonstram que as 

variáveis relativas à proximidade a transportes públicos, a jardins, escolas e ao centro da cidade, promovem o 

aumento do preço do imóvel. No que se refere à poluição do ar, esta verificou ser prejudicial para o preço do 

imóvel. 
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No Gráfico 6 é verificável que os atributos relativos à localização da vizinhança não são tão estudados como 

os atributos referentes às características construtivas do imóvel pois a sua amostragem é menor. A média desta 

amostra é de 5,9 e a mediana é de 5. 

 

Gráfico 6 – Amostragem das variáveis referentes à vizinhança nos artigos 

 

2.3.2. Ferramentas 

A seleção definida de artigos sobre os fatores que influenciam a fixação de preços de imóveis habitacionais, 

possibilitam concluir, como demonstra a Tabela 3, que o modelo de regressão hedónico é a metodologia 

estatística mais utilizada pelos autores para auferir os seus resultados, podendo ser aplicada com recurso a uma 

regressão simples ou com recurso ao método OLS. Este método veio a verificar ser o mais vantajoso, pois permite 

obter resultados mais conclusivos que os restantes métodos. 
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Tabela 3 - Métodos Estatísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores Método Estatístico 

(Janssen, 2001) Modelo de regressão multiplicativo 
(Ong et al., 2003) Modelo de regressão hedónico 

(Decker et al., 2005) Modelo de preço hedónico transversal, Regressão WLS  
(Fan et al., 2006) Árvore algorítmica de decisão  

(Yu et al., 2007) 
Modelo de preço hedónico, regressão especial e regressão ponderada 

geograficamente  
(Munroe, 2007) Modelagem hedónica econométrica espacial 

(Zietz et al., 2008) 
Regressões quantílicas: Quadrados mínimos de dois estágios, OLS (Quadrados 

mínimos ordinários) 
(Zheng et al., 2008) Modelo Hedónico monocêntrico  

(Selim, 2009) Modelo de regressão; Modelo de rede neural artificial 

(Ebru et al., 2011) 
Modelo de preço hedónico:  Regressão dos quadrados mínimos ordinários 

modelo de regressão quantílica 
(Shabana et al., 2015) Modelo de preço hedónico; Análise estatística  
(H. G. Kim et al., 2015) Método dos quadrados mínimos ordinários e regressão quantílica Box-Cox  

(Boluwatife et al., 2016) Pontuação média (MS) e coeficiente de variação (COV) 
(Xiao et al., 2017) Modelo de preço hedónico 

(Zhang et al., 2017) Modelo de Regressão Hedónico 
(Seo et al., 2018) Modelo de Regressão Hedónico 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

A caracterização é iniciada por uma análise das características demográficas e do edificado em Portugal, 

seguida de uma descrição mais aprofundada da cidade de Lisboa com a descrição pormenorizada das freguesias 

no município que serão alvo de investigação. Nesse sentido foi necessário proceder à análise da população, da 

área, densidade populacional, número de famílias, ano de construção, número de edifícios e respetiva tipologia 

e tipo de construção, com base em dados recolhidos nos últimos Censos, referentes a 2011 e disponibilizados na 

página da internet do Instituto Nacional de Estatística (INE, 2016).  

Posteriormente é apresentado um quadro resumo da base de dados com as características dos imóveis e, 

através de modelos estatísticos, são analisados os fatores que mais influenciam o preço dos imóveis para cada 

freguesia, caso sejam diferentes entre elas, por forma a ser percetível quais os determinantes que mais 

condicionam o preço dos imóveis para cada freguesia. 

 

3.1  PORTUGAL  

Portugal é um dos países pertencentes à UE cujo território se situa na zona ocidental da Península Ibérica e 

em arquipélagos no Atlântico Norte. O território português tem uma área total de 92 090 km², sendo que este é 

delimitado a norte e leste por Espanha e a sul e oeste pelo oceano Atlântico, compreendendo uma parte 

continental e duas regiões autónomas: os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Portugal é o país mais a 

ocidente do continente europeu. 

 

 

Figura 1 - Portugal e os Arquipélagos da Madeira e dos Açores relativamente à Europa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
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3.1.1. Evolução da população e das famílias 

A distribuição territorial do edificado e da habitação está fortemente ligada às tendências demográficas das 

últimas décadas. Segundo o INE, o número de habitantes teve um aumento exponencial entre 1971 e 2011, 

verificando-se na presente década uma diminuição de cerca de 2%. A Figura 2 mostra a evolução da população 

portuguesa registada nas últimas cinco décadas.  

 

Figura 2 - Evolução da População residente em Portugal 1971-2016 (Fonte: INE/PORDATA 2017) 

Na figura 3 é ilustrado que em Portugal ocorreu um aumento de 11% no número de famílias, superando em 

2011 o valor de 4 milhões de famílias. Considerando o valor registado na década de 70, é possível verificar que o 

número de famílias quase duplicou nos últimos 40 anos.  

 

Figura 3 - Famílias clássicas por número de indivíduos (Fonte: INE/PORDATA 2015) 

 

3.1.2. Caracterização e evolução do edificado 

Para analisar o parque habitacional português, nomeadamente no que se refere ao ano de construção, é 

necessário estabelecer uma divisão ao nível das tipologias dos edifícios, de acordo com as suas características 

estruturais e com as tecnologias construtivas empregues. 

o Edifícios com estrutura de alvenaria (< 1755). 

o Edifícios com estrutura de alvenaria da época pombalina e similares (1755 a 1880). 
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o Edifícios com estrutura de alvenaria tipo gaioleiro (1880 a 1930). 

o Edifícios com estrutura mista de alvenaria e betão (1930 a 1940). 

o Edifícios com estrutura mista de betão e alvenaria (1940 a 1960). 

o Edifícios recentes de betão armado (> 1960). 

Atendendo à evolução das práticas construtivas dos edifícios de alvenaria através do tempo, é possível 

detetar variações não só em termos da arquitetura e tipologias construtivas, mas também ao nível da conceção 

estrutural (fonte: LNEC, 2005).  

Conforme ilustrado na Figura 4, grande parte dos edifícios é de construção recente, nomeadamente de 

betão armado. Os edifícios construídos a partir de 1971 representavam cerca de 63 % do total de edifícios 

clássicos existentes em 2011, sendo que apenas 14,4 % dos edifícios são anteriores a 1946. O número de edifícios 

antigos terá vindo a sofrer uma redução devido às situações de alteração de uso, de demolição, ou reclassificação 

da época de construção originada pelas alterações efetuadas no decurso de obras de reconstrução (fonte: 

INE/LNEC, 2013). 

 

 

Figura 4 - Número de edifícios em Portugal segundo a época de construção do edificado (Fonte: INE/LNEC 2013) 

 

No que se refere ao número de pisos que constituem o edificado, é possível observar na Figura 5 que o 

parque habitacional português é maioritariamente constituído por edifícios com um e dois pisos, sendo que, em 

2011, representavam 84,9% do total de edifícios. Dos restantes, 9,5% tinha três pisos e apenas 5,6% tinham 4 ou 

mais pisos. O aumento de edifícios com 2 pisos representou mais de metade do número de edifícios construídos 

na última década. Os edifícios com mais pisos sofreram o maior acréscimo na última década (fonte: INE, 2011). 

Relativamente à tipologia dos imóveis, é possível observar na Figura 6 que a maior parte dos fogos em Portugal 

têm dois ou três quartos (23,6% e 26,6% respetivamente).  
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Figura 5 - Número de edifícios clássicos segundo o número de pisos em Portugal (Fonte: INE/LNEC 2013) 

 

 

Figura 6 - Fogos segundo a tipologia, em Portugal (Fonte: INE/LNEC 2010) 

 

3.2 LISBOA  

Por forma a contextualizar a cidade de Lisboa é importante distinguir a Área Metropolitana de Lisboa da 

cidade de Lisboa. A Área Metropolitana de Lisboa engloba 18 municípios, um dos quais Lisboa, e está dividida 

pelas duas margens do rio Tejo: Grande Lisboa, a norte e a Península de Setúbal, a sul. Apenas surge formalmente 

em 1991, através de uma lei que permitiu facilitar as necessidades administrativas dos territórios urbanos de 

grande densidade populacional e que atualmente promove a prossecução de interesses comuns de cada um dos 

concelhos integrantes nas mais diversas áreas. 

Lisboa é uma das 18 capitais de distrito de Portugal e é também a capital do país. Com uma área de 100,05 

km2, é delimitada pelo estuário do Tejo e pelo Oceano Atlântico, a sul e oeste respetivamente, e pelas Loures, 

Odivelas, Amadora e Oeiras, a norte e Leste. 

Ao longo dos anos, a cidade de Lisboa tem sofrido diversas reorganizações das suas juntas de freguesia. 

Desde 2012 que o município se encontra dividido em 24 freguesias. Destas, serão analisadas cinco freguesias 

consideradas zonas de expansão: Campolide, Lumiar, Benfica, São Domingos de Benfica e Carnide e três 

freguesias na zona ribeirinha da capital: Belém, Alcântara e Ajuda. Consideram-se zonas de expansão as áreas do 

município demarcadas pelo Plano Diretor Municipal que permitem uma futura urbanização, quer habitacional, 

1.395.703
1.611.913

336.787
95.973

46.283
22.750
34.980

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

1 piso

3 pisos

5 pisos

7 ou mais pisos

Nº de imóveis

75.123

394.185

1.355.111
1.528.411

535.405
374.602

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

T0 T1 T2 T3 T4 T5+

N
º 

d
e

 f
o

go
s

https://pt.wikipedia.org/wiki/Loures
https://pt.wikipedia.org/wiki/Odivelas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amadora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeiras_(Portugal)


 

17 

comercial ou industrial. Tendo em conta que Lisboa se encontra junto ao rio Tejo, além das zonas de expansão 

que são principalmente as zonas pertencentes ao Norte e Ocidente da cidade, existem também as zonas 

ribeirinhas, cuja área apenas permite reabilitações de espaços já existentes. Na Figura 7 encontram-se 

representadas as freguesias que serão alvo de estudo nesta dissertação. 

 

Figura 7 - Freguesias em análise no município de Lisboa 

 

3.2.1. Evolução da população e das famílias 

A população de Lisboa é caracterizada por vários altos e baixos ao longo da sua história. Atualmente, é 

possível observar na Figura 8 que esta encontra-se em queda, devido ao contínuo processo de terciarização das 

áreas residenciais de Lisboa, resultante da incapacidade de o uso residencial competir com os serviços num 

espaço urbano dotado de crescentes melhorias das acessibilidades (AML, 2007). Através da Figura 9 é possível 

concluir que esta tendência não ocorre nas freguesias do município, do interior este, como é caso do Lumiar, São 

Domingos de Benfica e Carnide, cuja população tem aumentado.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
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Figura 8 - Evolução da População residente em Lisboa 2001-2016 (Fonte: INE/PORDATA 2018) 

 

Figura 9 - Variação da população residente em Lisboa (Fonte: AML 2017) 

No último levantamento censitário verificou-se uma alteração no agregado familiar. Na Figura 10 é possível 

constatar que o número de famílias de 1 e 2 indivíduos aumentou 19% e 9,3%, respetivamente. Enquanto o 

número de famílias de 3 a 5 indivíduos diminuiu na ordem dos 11,7%, o número de famílias com 6 ou mais 

pessoas foi o grupo cuja diferença foi mais evidente diminuindo 19,4%. 

 

Figura 10 - Famílias clássicas por número de indivíduos (Fonte: INE/PORDATA 2015) 
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3.2.2. Caracterização e evolução do edificado  

Conforme apresentado no ponto 3.1.2. do presente documento, referente aos períodos construtivos, é 

possível concluir através da Figura 11 que, apesar maior percentagem de edifícios existentes em Lisboa terem 

estrutura em betão armado, os edifícios construídos até 1960 ainda constituem uma parcela considerável do 

edificado.  

 

Figura 11 - Número de edifícios em Lisboa segundo a época de construção do edificado (Fonte: INE/LNEC 2013) 

Tendo em conta que cerca de um terço dos edifícios em Lisboa são de construção mista ou apenas de 

alvenaria, é expectável que haja edifícios com necessidades de reparação.  

Na Figura 12 demonstra-se uma diminuição gradual no número de construções novas em Lisboa, e um 

aumento de mais do dobro do número de obras de reabilitação entre 2001 e 2009. Apesar de se registar uma 

diminuição do número de obras a partir do ano de 2012, a reabilitação representa, desde 2009, uma 

percentagem muito significativa das obras realizadas nesta cidade (cerca de 90%).  

 

 

 

Figura 12 - Edifícios concluídos por tipo de obra (adaptado de Pordata, 2017) 

 

Relativamente ao número de pisos do edificado na cidade de Lisboa, é possível observar na Figura 13 que a 

maior parte dos edifícios têm 2 ou 1 pisos (20,2% e 19,2% respetivamente). Essa percentagem aumenta em 

relação aos edifícios com 4 ou mais pisos, sendo que estes representam cerca de 45,6% do total de edifícios 

existentes em todo o território. Também a tipologia dos edifícios mantém a mesma tendência que no resto do 
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país. Através da Figura 14 é possivel concluir a percentagem de fogos de tipologia T2 na cidade de Lisboa é de 

31,9% e de tipologia T3 é de 24,4%. 

 

 

Figura 13 - Número de edifícios clássicos segundo o número de pisos em Lisboa (Fonte: PORDATA 2013) 

 

 

Figura 14 - Fogos segundo a tipologia e o tipo de edifício, em Lisboa (Fonte: INE/LNEC 2010) 
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pelo Aqueduto das Águas Livres, monumento nacional que levou à construção de bairros para albergar os vários 

trabalhadores que acabaram por se fixar nesta freguesia e estradas que vieram a condicionar a organização do 

espaço urbano até aos dias de hoje. Na tabela 4 é possível consultar as características mais relevantes a assinalar 

nesta freguesia. 

 

Tabela 4 - Características da freguesia de Campolide (adaptado INE, 2011) 

Área 
(km²) 

Nº 
habitantes 

Densidade 
Populacional 

(hab/km²) 

Nº de 
famílias 

Nº de 
alojamentos 

Nº de 
edifícios 

Período 
construtivo 

predominante 

Tipo 
construção 

2,77 15460 5581,2 6729 9255 2472 1946-1970 Mista 

 

Segundo os dados dos Censos de 2011, a população nesta freguesia tem vindo a diminuir, principalmente 

no grupo etário dos jovens (15 a 24 anos), contrariando a evolução positiva no número de edifícios, alojamentos 

e famílias. Relativamente ao edificado, a maioria tem cércea baixa (65% 1 a 2 pisos), poucos alojamentos por 

edifício (64% 1 a 2 alojamentos). A ocupação é quase exclusiva para fins habitacionais (89%) e os alojamentos 

têm 3 a 4 divisões (52%) de dimensão média (50 a 100m2 44%). 

 

3.3.2. Lumiar 

A freguesia do Lumiar encontra-se na zona norte da capital e é uma das 24 novas freguesias que sofreu 

alterações face à última reforma administrativa de 2012. Apesar de ter mantido a mesma denominação, passou 

a agregar território de Carnide e cedeu território aos Olivais, integrando atualmente três povoações antigas 

(Lumiar, Paço do Lumiar e Telheiras) e a zona da Alta de Lisboa, com características mais modernas. 

Relativamente aos acessos, esta freguesia é no geral bastante bem fornecida de infraestruturas de transporte 

coletivos. É disso exemplo as quatro estações de metro presentes: estação de metro do Lumiar, Campo Grande, 

Telheiras e Quinta das Conchas e as várias estações de autocarros da Carris cuja distribuição uniforme pela 

freguesia garantem uma boa rede de transportes públicos. Como artérias principais, o Lumiar é atravessado pelo 

Eixo Norte-Sul e pela Avenida Padre Cruz e delimitado pela 2ª Circular, uma das principais vias de acesso à capital. 

Na tabela 5 encontram-se identificadas as principais características desta freguesia. 

 

Tabela 5- Características da freguesia de Lumiar (adaptado INE, 2011) 

Área 
(km²) 

Nº de 
habitantes 

Densidade 
Populacional 

(hab/km²) 

Nº de 
famílias 

Nº de 
alojamentos 

Nº de 
edifícios 

Período 
construtivo 

predominante 

Tipo 
construção 

6,57 45683 6953,3 18696 23382 1850 Após 1991 
Betão 

Armado 
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Apesar dos dados obtidos através dos Censos 2011 serem referentes aos limites antigos da freguesia, pode 

concluir-se que o número de habitantes, famílias e alojamentos tem vindo a aumentar relativamente a anos 

anteriores, apenas contrariando essa tendência o número de edifícios que foi relativamente inferior face ao ano 

de 2010. Esta freguesia é das poucas onde a população é mais jovem e instruída relativamente à população do 

município. 

O Lumiar é constituído maioritariamente por edificado recente (42% construído após 1991 e 38% entre 1970 

e 1990), a maioria dos prédios são altos (58% com 5 ou + pisos) e têm vários alojamentos por edifício (69% com 

3 ou mais alojamentos). Os alojamentos têm predominantemente 5 ou mais divisões e áreas entre os 101 a 200 

m2. 

Encontra-se atualmente em fase de expansão o empreendimento do Alto do Lumiar, considerado o maior 

projeto de urbanização desenvolvido em Lisboa, e cuja capacidade ronda os 50000 habitantes, fator 

determinante para um desenvolvimento exponencial desta freguesia. 

 

3.3.3. Benfica 

A freguesia de Benfica foi uma das mantidas aquando da reorganização administrativa da cidade de Lisboa 

e, como o Lumiar, encontra-se também na zona norte da cidade. Abrange 7% do território da cidade mas contém 

em cerca de metade do seu espaço, parte do Parque Florestal de Monsanto, considerado o maior parque florestal 

português. Relativamente aos acessos, quer por transportes coletivos quer por veículo próprio, é possível chegar 

a esta freguesia através da estação de comboios de Benfica ou das inúmeras estações da Carris aí presentes, 

sendo que Benfica é atravessada pela 2ª Circular e pelo início da autoestrada A5 e fim do Viaduto Duarte Pacheco. 

É possível observar na Tabela 6 as características demográficas e do edificado mais significativas desta freguesia. 

 

Tabela 6 - Características da freguesia de Benfica (adaptado INE, 2011) 

Área 
(km²) 

Nº de 
habitantes 

Densidade 
Populacional 

(hab/km²) 

Nº de 
famílias 

Nº de 
alojamentos 

Nº de 
edifícios 

Período 
construtivo 

predominante 

Tipo 
construção 

8,03 36985 4605,9 16811 21314 2820 1946-1970 Mista 

 

Contrariando a tendência das freguesias anteriormente mencionadas, Benfica tem sofrido uma diminuição 

na evolução do edificado, no número de habitantes e famílias e um aumento do número de alojamentos. Esta 

freguesia apresenta tanto prédios baixos (1 a 2 pisos) como altos (5 ou mais pisos), e tem o seu grande período 

construtivo entre 1946 e 1970, apesar de ser notória a presença de prédios de construção pós 1971. 
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Relativamente à cércea é possível concluir que o número de alojamentos por edifício é elevado (3 ou mais 

alojamentos), onde mais de metade destes têm 3 a 4 divisões, mas ainda uma percentagem significativa têm 5 

ou mais, o que se traduz em áreas médias a grandes (58% 50 a 100m2, 27% 101 a 200m2), segundo os Censos 

de 2011.  

 

3.3.4. São Domingos de Benfica  

A freguesia de São Domingos de Benfica resulta da reorganização administrativa que o Município de Lisboa 

sofreu em 1959 e encontra-se na zona norte deste, representando cerca de 5% do território da cidade. Nesse 

mesmo ano, com o alargamento do Metropolitano de Lisboa até Sete Rios, a freguesia começou a verificar um 

aumento exponencial do seu povoamento. Além desta estação de metropolitano, posteriormente foram 

construídas as estações das Laranjeiras e do Alto de Moinhos que, aliados aos autocarros da Carris que 

diariamente circulam pela freguesia, também contribuíram para o desenvolvimento da freguesia. Os acessos 

rodoviários também são facilitados através da Avenida General Correia Barreto, DO IP 7, da Avenida Lusíada e 

da Estrada da Luz. As características que definem esta freguesia, tanto a nível demográfico como ao nível do 

edificado podem ser observadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Características da freguesia de São Domingos de Benfica (adaptado INE, 2011) 

Área 
(km²) 

Nº de 
habitantes 

Densidade 
Populacional 

(hab/km²) 

Nº de 
famílias 

Nº de 
alojamentos 

Nº de 
edifícios 

Período 
construtivo 

predominante 

Tipo 
construção 

4,29 33043 7702,3 14986 19864 1732 1946-1970 Mista 

 

São Domingos de Benfica tem sido uma freguesia expedita. Segundo dados dos últimos Censos, verifica um 

aumento nos edificados, alojamentos e população. A subida revelada no número de alojamentos está 

enquadrada nos alvarás de construção obtidos, que colocam a freguesia no ranking das 5 mais dinâmicas da 

Cidade. Relativamente ao edificado, este é maioritariamente residencial com edifícios de 5 ou mais pisos (51%). 

Há maioritariamente 3 ou mais alojamentos por edifício (80%) e estes agrupam-se em 5 ou mais divisões, mas 

também e em 3 a 4, fazendo com que as dimensões por m2 sejam por norma entre os 50 e os 200.   

 

3.3.5. Carnide 

Localizada no extremo Norte da capital, Carnide foi uma das freguesias formadas pela reforma de 1959 e 

tem estado em constante expansão. A malha urbana da freguesia é bastante dispersa, com diversos aglomerados 

de distinta qualidade de edificação e de diferenciada concentração habitacional, mas relativamente distanciados 
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entre si. Relativamente aos transportes coletivos, a par da maioria das freguesias referidas anteriormente, 

Carnide também possui três estações de metropolitano, a estação do Colégio Militar, a estação de Carnide e a 

estação da Pontinha e uma vasta rede de autocarros da Carris que permitem um acesso mais abrangente à 

freguesia, acesso esse que é feito através estradas tais como a 2ª Circular, a Av. Cidade de Praga, a Av. Colégio 

Militar e a Estrada da Luz. Na Tabela 8 é possível verificar algumas características que definem esta freguesia. 

 

Tabela 8 - Características da freguesia de Carnide (adaptado INE, 2011) 

Área 
(km²) 

Nº de 
habitantes 

Densidade 
Populacional 

(hab/km²) 

Nº de 
famílias 

Nº de 
alojamentos 

Nº de 
edifícios 

Período 
construtivo 

predominante 

Tipo 
construção 

3,69 19140 5187 7614 9310 1723 1946-1970 Mista 

 

Entre 2001 e 2011 regista-se em Carnide uma ligeira retração no número de edifícios, mas aumenta 

substancialmente o número de alojamentos, famílias e indivíduos. Em relação ao edificado, predominam 

edifícios de 1 a 2 pisos (70%), de 1 a 2 alojamentos por edifício (69%), com áreas entre os 50 e os 100 m2) 

ocupação quase exclusivamente residencial (90%), segundo os Censos de 2011. 

 

3.3.6. Belém 

Situada na zona ocidental da cidade de Lisboa, a freguesia de Belém resulta, desde a reorganização 

administrativa de 2012, da agregação das freguesias de Santa Maria de Belém e São Francisco Xavier e representa 

7% da cidade. Assume-se como uma freguesia de elevado interesse histórico e artístico, com a presença de 

diversos monumentos como o Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Padrão das Descobertas, Palácio de 

Belém e mais recentemente com o Centro Cultural e os Museus da Eletricidade e de Arte, Arquitetura e 

Tecnologia (MAAT), sendo, por isso, uma das freguesias da capital com maior número de visitantes por ano. Em 

relação aos acessos através de transportes públicos, apenas é possível através de autocarros, elétricos ou por 

comboio, através da linha de Cascais que acompanha toda a Av. Da Índia, uma das principais avenidas da 

freguesia. Na Tabela 9 é possível observar as principais especificações de caracterizam a freguesia de Belém.  

 

Tabela 9 -Características da freguesia de Belém (adaptado INE, 2011) 

Área 
(km²) 

Nº de 
habitantes 

Densidade 
Populacional 

(hab/km²) 

Nº de 
famílias 

Nº de 
alojamentos 

Nº de 
edifícios 

Período 
construtivo 

predominante 

Tipo 
construção 

10,43 16528 1584,7 7135 9477 3022 1946-1970 Mista 
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De acordo com os dados do último levantamento censitário em 2011, é possível verificar aumento do 

número de edifícios e alojamentos e uma diminuição do número da população e famílias. Como características 

do edificado, Belém tem edifícios baixos (50% 1 a 2 pisos, 35% 3 a 4), com poucos alojamentos por edifício (71% 

1 a 2). Metade dos edifícios datam do período 1946-1970 (49%), são quase exclusivamente residenciais (88%). 

Os alojamentos têm várias divisões (58% 5 ou mais e 39% 3 a 4) e áreas médias a grandes (39% 101 a 200m2, 

38% 50 a 100m2). 

 

3.3.7. Alcântara  

A freguesia de Alcântara faz parte da zona Ocidental da cidade e é uma das mais antigas onde são datados 

indícios de ocupação humana. Com a chegada do século XIX, houve uma evolução da dinâmica industrial e 

Alcântara sofreu um crescimento significativo da sua área urbana e industrial, ainda hoje visível nos edifícios 

predominantes. Como as freguesias visitas de Benfica e ajuda, Alcântara tem praticamente metade do seu 

território ocupado por zonas verdes (parte do Parque Florestal de Monsanto e a Tapada da Ajuda). Em relação 

ao seu património, a esta é dotada de vários monumentos arquitetónicos como igrejas e palácios, tais como o 

Palácio Vale Flor, Igreja São Pedro de Alcântara ou a capela de Santo Amaro. Os acessos através de transportes 

coletivos apenas podem ser efetuados por autocarros ou elétricos, cujas paragens estão distribuídas ao longo da 

freguesia e por comboio, através das estações de Alcântara-Terra e Alcântara-Mar. Como principais avenidas 

destacam-se o Viaduto Duarte Pacheco, a rua da Junqueira e a Ponte 25 de Abril. Na tabela 10 é possível analisar 

algumas das características mais relevantes desta freguesia.   

 

Tabela 10 - Características da freguesia de Alcântara (adaptado INE, 2011) 

Área 
(km²) 

Nº de 
habitantes 

Densidade 
Populacional 

(hab/km²) 

Nº de 
famílias 

Nº de 
alojamentos 

Nº de 
edifícios 

Período construtivo 
predominante 

Tipo 
construção 

4,40 13943 2750,1 6591 8920 1659 
Até 1919 e 1971-

1990 
Pombalina
/gaioleira 

 

Entre 2001 e 2011, a freguesia de Alcântara denotou uma diminuição do número de indivíduos, mas estes 

estão mais organizados em famílias, o que levou ao aumento desta variável. O número de edifícios e alojamentos 

também cresceu. Relativamente ao seu edificado, este compõe-se essencialmente por prédios baixos (1 a 2 

pisos), com 3 ou mais alojamentos na maioria 3 a 4 divisões e área compreendida entre os 50 e os 100 m2. Das 

freguesias em estudo, é a que tem um edificado mais antigo.  
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3.3.8. Ajuda 

A freguesia de Ajuda faz parte da zona Ocidental da cidade e, à semelhança da freguesia de Alcântara, é 

também das mais antigas. No seu património histórico e arquitetónico conta com diversas obras de interesse 

como é caso do Palácio Nacional da Ajuda ou o Jardim Botânico. Alcântara é dotada de uma vasta rede de 

distribuição de transportes coletivos, com estações de paragem de autocarros e elétricos. Como principais 

acessos destacam-se a Calçada da Ajuda, a Estrada do Penedo e a Estrada de Queluz. Na Tabela 11 apresentam-

se as características demográficas e do edificado na freguesia da Ajuda. 

 

Tabela 11 - Características da freguesia da Ajuda (adaptado INE, 2011) 

Área 
(km²) 

Nº 
habitantes 

Densidade 
Populacional 

(hab/km²) 

Nº de 
famílias 

Nº de 
alojamentos 

Nº de 
edifícios 

Período 
construtivo 

predominante 

Tipo 
construção 

2,88 15620 1584,7 6997 8897 2857 1946-1970 Mista 

 

Segundo os dados relativos aos Censos de 2011 e contrariando a tendência da maioria das freguesias em 

análise, a freguesia da Ajuda sofreu uma retração do número de habitantes, famílias, alojamentos e edifícios, 

sendo a perda mais significativa a referente aos Indivíduos (13%). Nas características do edificado são 

predominantes os edifícios com cércea baixa (1 a 2 pisos), com 1 a 2 alojamentos cada e áreas médias entre os 

50 e os 100 m2. Esta freguesia é caracterizada por uma ocupação quase exclusivamente residencial. 
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4 ANÁLISE E RESULTADOS 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A base de dados em estudo é composta por uma amostra de 8194 imóveis transacionados nas várias 

freguesias pertencentes ao concelho de Lisboa entre 2008 e 2017. A análise estatística dos dados fornecidos é 

realizada com o programa de modelação de dados SPSS e, numa fase inicial, efetua-se identificação e posterior 

eliminação dos casos que verifiquem tratar-se de outliers, porque podem comprometer a validade estatística 

das análises e podem indicar situações de erro (por exemplo um valor mal registado). Depois são descritas e 

sumarizadas todas as variáveis observadas na base de dados, para posteriormente ser efetuada uma análise 

relativamente à importância de cada variável para a obtenção do índice de transação, tanto em Lisboa como nas 

várias freguesias a analisar, e de que forma uma determinada característica do imóvel pode resultar em índices 

diferentes quando comparada entre as freguesias em estudo.  

Como o valor de transação de um imóvel depende de inúmeros fatores, alguns deles dependentes do tempo 

(e.g., da procura e da oferta; da economia), para ser possível comparar os valores de diferentes anos foi 

necessário proceder à sua normalização. Assim, dividiu-se o valor de transação de cada imóvel pelo valor médio 

no ano respetivo.  

Considera-se que o valor dos índices obtidos para cada freguesia é baseado na média dos índices de 

transação dos vários imóveis analisados em cada uma relativamente ano correspondente. Analisando a sua 

evolução nas freguesias em estudo e na cidade de Lisboa, entre o início da crise de 2008 e o ano de 2017, é 

possível observar através da Figura 15 que existe uma oscilação acentuada ao longo dos anos, com a maioria das 

freguesias a verificar alternadamente subidas e descidas na média dos índices de transação. Freguesias como 

São Domingos de Benfica, Lumiar, Alcântara e Belém apresentam variações significativas nos primeiros anos pós 

crise, tendência a estabilizar nos últimos anos. Contradizendo esta evolução, as freguesias de Benfica e a Ajuda 

verificam variações muito reduzidas no valor dos índices ao longo de todo o período em análise. A maior 

diferença registava é relativa ao ano de 2013 entre Carnide e Campolide. Nesse ano, a freguesia de Carnide 

registou um índice médio de transação de aproximadamente 1,45, o valor mais alto no período em análise, em 

contraste com a freguesia de Campolide que registou o valor mais baixo no mesmo intervalo, de 

aproximadamente 0,3.  
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Figura 15 - Evolução média em Lisboa e freguesias em estudo entre 2008 e 2017 

 

 

4.2 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS EM ESTUDO 

A base de dados em estudo é constituída por atributos que podem ser agrupados em três categorias: 

estrutura, transação e localização. Da primeira categoria fazem parte o ano de construção do imóvel, a tipologia, 

o andar em que se encontra, a área por metro quadrado, o estado de conservação do edifício, o estado de 

conservação do apartamento e o estado de abandono deste último. Da segunda categoria fazem parte os 

atributos relativos ao ónus e o tipo de comprador. Por forma a facilitar a análise dos dados, cada uma destas 

variáveis, à exceção da freguesia relativa à categoria da localização, foi convertida em valores numéricos 

conforme representado na Tabela 12. Relativamente ao ano de construção, para a freguesia de Carnide foram 

definidas categorias diferentes das definidas para as outras freguesias em estudo, isto porque Carnide, ao ser 

uma das freguesias mais recentes do concelho de Lisboa, tem muitos imóveis construídos nos anos 2000 e 

praticamente nenhuns construídos até 1960. Para as restantes freguesias o ano de construção foi transformado 

de acordo com o ponto 3.1.2. do presente documento, além de que se considerou a categoria de imóveis 

construídos entre 1990 e 2017 visto nesta categoria se englobavam vários imóveis. A área por metro quadrado 

foi categorizada de forma a que os intervalos fossem idênticos ou que o número de imóveis pertencentes a cada 

categoria não fosse muito díspar.  O sumário estatístico da maioria das variáveis encontra-se representado na 

Tabela 13. Deste é possível concluir que o ano de construção médio do imóveis transacionados em Lisboa é 1967, 

que a média das casas tem 3 quartos, 102 m2, que se encontram predominantemente no segundo andar e o seu 

estado de conservação é razoável.  
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Tabela 12 - Definição das variáveis em estudo 

Categoria Variável Valores numéricos adotados 

Estrutura 

Ano 

construção 

Campolide, Lumiar, Benfica, 

São Domingos de Benfica, 

Belém, Alcântara e Ajuda 

Ano=1 <1930; 1930< Ano=2 <1960; 1960< Ano=3 

<1990; 1990< Ano=4 <2017 

Carnide 
Ano=1 <1980; 1980< Ano=2 < 2000; 2000< Ano=3 

<2017 

Tipologia 

T0=1; T1=2; T2=3; T3=4; T4=5; T5=6; T6=7; T7=8; T8=9; 

T9=10; T10=11; T11=12; T12=13; T13=14; T14=15; 

T15=16; T16=17 

Andar Entre -3 e 18 

Área 
Área=1 <75m2; 75m2< Área=2 <150m2; 150m2< Área=3 

<200m2; 200m2< Área=4 <608m2 

Estado conservação edifício Mau=1; razoável=2; Bom=3 

Estado conservação apartamento Mau=1; razoável=2; Bom=3 

Estado abandono Desconhecido=0; Não=1; Sim=2 

Transação 

Ónus Desconhecido= 0; Sim=1, 2, 3 e 4; Não=5 

Tipo comprador 

Desconhecido=0; Misto/Particular=1; 

Nacional/Particular=2; Nacional/Empresa=3; 

Estrangeiro/Empresa=4; Estrangeiro/Particular=5 

 

Tabela 13 - Sumário estatístico das variáveis 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

Variância Assimetria Curtose 

Ano 
construção 

1850 2017 
1967,45 

27,056 732,009 ,186 -,526 

Tipologia 1 13 3,72 1,680 2,822 1,190 2,537 
Andar -3 14 2,48 2,195 4,817 1,182 2,287 
Área 10,9000 2355,0000 102,589250 66,2494372 4388,988 7,104 178,296 

Estado 
conservação 

edifício 
1 3 2,34 ,589 ,347 -,264 -,668 

Estado 
conservação 
apartamento 

1 3 2,42 ,671 ,451 -,731 -,581 

Estado 
abandono 

0 2 1,64 ,672 ,451 -1,637 1,165 

Ónus 0 5 3,93 1,671 2,793 -1,329 ,379 
Tipo 

comprador 
0 5 ,41 ,974 ,948 2,470 6,002 
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Tabela 14 - Resultados ANOVA para Lisboa 

Variáveis 
Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 
Médio 

Z Sig. 

Freguesia 

Entre 
Grupos 

300195,454 6941 43,250 1,917 ,000 

Nos grupos 26372,174 1169 22,560   

Total 326567,628 8110    

Ano de 
Construção 

Entre 
Grupos 

5572717,896 6941 802,870 2,579 ,000 

Nos grupos 363875,816 1169 311,271   

Total 5936593,712 8110    

Tipologia 

Entre 
Grupos 

20637,955 6941 2,973 1,548 ,000 

Nos grupos 2245,186 1169 1,921   

Total 22883,142 8110    

Andar 

Entre 
Grupos 

35278,587 6940 5,083 1,571 ,000 

Nos grupos 3782,030 1169 3,235   

Total 39060,617 8109    

Área 

Entre 
Grupos 

33938468,083 6941 4889,565 3,451 ,000 

Nos grupos 1656223,994 1169 1416,787   

Total 35594692,077 8110    

Estado 
conservação 

edifício 

Entre 
Grupos 

2544,777 6941 ,367 1,580 ,000 

Nos grupos 271,236 1169 ,232   

Total 2816,013 8110    

Estado 
conservação 
apartamento 

Entre 
Grupos 

3299,725 6941 ,475 1,557 ,000 

Nos grupos 356,889 1169 ,305   

Total 3656,613 8110    

Estado 
abandono 

Entre 
Grupos 

3263,278 6941 ,470 1,385 ,000 

Nos grupos 396,690 1169 ,339   

Total 3659,968 8110    

Ónus 

Entre 
Grupos 

19962,820 6941 2,876 1,249 ,000 

Nos grupos 2690,792 1169 2,302   

Total 22653,612 8110    

Tipo de 
comprador 

Entre 
Grupos 

7591,991 6941 1,094 12,931 ,000 

Nos grupos 98,883 1169 ,085   

Total 7690,874 8110    

 

Contudo, a ANOVA e os testes Post-Hoc são análises univariadas, pelo que, para um dado fator, as 

diferenças entre os restantes fatores que potencialmente explicam a variabilidade do índice de transação numa 

determinada não são tidas em consideração. Nomeadamente, o facto de não se ter identificado uma diferença 

estatisticamente significativa entre as várias freguesias pode resultar de não existir ou de os imóveis 

transacionados nas freguesias terem características muito distintas (e.g., área, idade, estado de 

conservação).Esta análise é efetuada com recurso à análise de variância (ANOVA – Analysis of Variance), através 
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da execução de testes Post-Hoc e Subconjuntos Homogéneos. O teste Post-Hoc permite determinar, através das 

significâncias obtidas, se existem diferenças significativas entre cada grupo considerado, sendo que, se a 

significância calculada for inferior a 0,05 existem diferenças consideráveis entre os grupos comparados; caso seja 

superior a este valor, os grupos são semelhantes. O teste dos Subconjuntos Homogéneos permite obter as 

médias referentes aos índices de transação de cada grupo e ordená-las tanto por ordem crescente de índice, 

como por subconjuntos para alfa igual a 0,05. Começando por executar o teste Post-Hoc para as freguesias em 

estudo, verifica-se que que estas não apresentam diferenças significativas quando comparadas umas com as 

outras. Através dos resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos observa-se que as freguesias da Ajuda, 

São Domingos de Benfica, Benfica e Campolide resultam nas médias do índice de transação mais baixas 

verificadas no conjunto das oito freguesias, na ordem dos 0,859. Em seguida surgem as freguesias de Carnide, 

Alcântara e Lumiar com índices de aproximadamente 1,000 e por último a freguesia de Belém com a média mais 

alta registada de 1,05919. No que se refere ao estado de conservação do apartamento, o teste Post-Hoc indica 

que as três categorias em que este se classifica são todas consideravelmente diferentes entre si dado a 

significância ter sido de aproximadamente 0 para todos os casos. O teste dos Subconjuntos Homogéneos mostra 

que, à medida que o estado de conservação do apartamento melhora, também o índice aumenta, sendo que 

imóveis maus originam uma média de 0,68107 e os bons uma média de 1,18007.  Relativamente ao ano de 

construção, o primeiro teste conclui que os únicos grupos periódicos em que não existem disparidades são entre 

os imóveis construídos até 1930 e os imóveis contruídos entre 1930 e 1990. O segundo teste demonstra que os 

imóveis construídos entre 1960 e 1990 originam a média mais baixa obtida de 0,82393, ao passo que os imóveis 

construídos entre 2000 e 2017 originam a média mais alta de 1,32287.  Para a variável referente ao estado de 

abandono do apartamento, as categorias em que esta se classifica são todas notavelmente diferentes e, quando 

não estão abandonados à data da transação, originam uma média de 0,74877, inferior à média de 1,03867 

originada por imóveis abandonados. Examinando a variável referente ao estado de conservação do edifício em 

que se insere o apartamento, são constatáveis algumas diferenças comparativamente aos resultados obtidos 

para o estado de conservação do próprio apartamento. O teste Post-Hoc determina que há diferenças 

significativas entre os edifícios bons e os edifícios razoáveis e maus, apesar destes últimos serem conformes. As 

médias resultantes dos índices de transação também indicam que os imóveis maus resultam numa média menor 

que os imóveis razoáveis e bons, sendo que o primeiro grupo apresenta uma média de 0,79055 e o último uma 

média de 1,24086. O tipo de comprador é a variável, de entre as dez analisadas da base de dados, com menor 

precisão visto que existem vários imóveis cujo tipo de comprador é desconhecido mas, independentemente 

disso, o primeiro teste determina que apenas há diferenças consideráveis entre imóveis adquiridos por empresas 

sediadas no estrangeiro e imóveis adquiridos por empresas ou particulares nacionais. O segundo teste indica que 

os imóveis quando adquiridos por clientes nacionais, sejam estes particulares ou empresas, resultam em médias 

mais baixas que os imóveis adquiridos por clientes estrangeiros.  

Ao analisar as tipologias dos imóveis T1, T3 e T5 é possível observar que apartamentos de tipologia T3 e T5 

resultam em índices semelhantes pois a sua significância é de 0,802, e que apartamentos de tipologia T1 resultam 

em índices diferentes das restantes tipologias em análise dado a sua significância ser inferior a 0,05. Analisando 

também os Subconjuntos Homogéneos, é possível chegar à mesma conclusão com o acrescento que um imóvel 
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T1 resulta num índice médio de 1,14532, ao passo que apartamentos T5 e T3 resultam em índices de 0,93871 e 

0,95975, respetivamente. Examinando a existência ou não de ónus no momento de transação do imóvel com 

recurso ao teste Post-Hoc, verifica-se que as opções selecionadas dentro da variável são todas distintas. O teste 

dos Subconjuntos Homogéneos demonstra que, apesar das médias obtidas serem aproximadas, o facto de um 

imóvel não ter ónus resulta numa média de 0,68107 e ter resulta numa média de 1,00658. Relativamente ao 

andar em que se encontra o imóvel, foram analisados os andares rés/chão, 2º andar, 4º andar e 6º andar e, 

através de testes Post-Hoc, ao comparar cada andar com os restantes, verifica-se que entre os pisos do rés/chão 

e do 6º andar há distinções estatisticamente significantes, dado a significância resultante ser de 0,009. As 

restantes comparações não resultam em significâncias inferiores a 0,05 pelo que se podem considerar idênticas. 

Analisando os Subconjuntos Homogéneos, é observável que à medida que um imóvel se encontra em pisos mais 

elevados, também o seu índice vai aumentando. Finalmente, ao efetuar o primeiro teste para a área por metro 

quadrado dos imóveis, observa-se que apenas os imóveis até 75 m2 e os imóveis entre os 75 e os 150 m2 não 

apresentam diferenças notórias entre si. O segundo teste permite concluir que, à medida que a área do imóvel 

aumenta, também o seu índice de transação vai aumentando. As conclusões descritas anteriormente são 

corroboradas pelos dados presentes nas Tabelas 14 e 15. 

 

Para explorar o facto de o problema em análise ser multivariado, tirou-se partido da funcionalidade do SPSS 

para desenvolver modelos de regressão linear de forma automática, incluindo a preparação da amostra, a análise 

dos casos e o desenvolvimento dos modelos. Para a escolha das variáveis a incluir nas regressões optou-se pelo 

método dos melhores subconjuntos combinado com o R2 Ajustado como critério visto ser o critério com maior 

precisão para medir a qualidade de ajuste dos modelos. Esta regressão assume a independência dos vários 

fatores na explicação do valor de transação. Isto é, está implícito numa regressão linear múltipla que, por 

exemplo, a influência do estado de conservação dos imóveis no seu valor é igual independentemente da idade 

ou do tamanho do imóvel. Contudo, esta conclusão pode não ser verdadeira. De acosto com este método, a 

freguesia em que se encontra o imóvel, o seu estado de conservação e o ano em que foi contruído são as variáveis 

com maior importância para explicar o índice de transação dos imóveis (Figura 16).  
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Tabela 15 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para Lisboa 

Variável Grupo Amostragem (N) 
Subconjunto para alfa=0,05 

1 2 3 

Freguesia 

Ajuda 363 0,84165   

São Domingos de Benfica 178 0,84644   

Benfica 539 0,86732   

Campolide 53 0,87980   

Carnide 162 1,00250   

Alcântara 344 1,00457   

Lumiar 327 1,00744   

Belém 265 1,05919   

Estado de 
conservação 

do 
apartamento 

Mau 837 0,68107   

Razoável 3005  0,83199  

Bom 4191   1,18007 

Ano de 
construção 

Entre 1960 e 1990 1883 0,82393   

Até 1930 221 0,83177 0,83177  

Entre 1930 e 1960 3863  0,91834  

Entre 1990 e 2017 2066   1,32287 

Estado de 
Abandono 

Não 1071 0,74877   

Desconhecido 884  1,01913  

Sim 6078  1,03867  

Estado de 
conservação 
do edifício 

Mau 489 0,79055   

Razoável 4319 0,83989   

Bom 3225  1,24086  

Tipo de 
comprador 

Nacional/empresa 269 0,91798   

Nacional/particular 972 0,97416   

Desconhecido 6697 0,99940   

Misto/particular 6 1,04610   

Estrangeiro/empresa 7 1,21418   

Estrangeiro/particular 82 1,39339   

Tipologia 

T5 521 0,93871   

T3 1922 0,95975   

T1 1413  1,14532  

Ónus 

Não 5274 0,98320   

Sim 2069 1,00658   

Desconhecido 690  1,08385  

Andar 

Rés/chão 1080 0,96065   

2º andar 1629 1,00306   

4º andar 842 1,04298 1,04298  

6º andar 308  1,10174  

Área 

Até 75 m2 3140 0,96541   

Entre 75 e 150 m2 3715 0,98296   

Entre 150 e 200 m2 738  1,08367  

Entre 200 e 608 m2 440   1,21142 
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Figura 16 - Importância de cada variável no modelo dos melhores conjuntos 

Em seguida procede-se à análise da regressão linear para obter a equação que melhor se ajuda ao modelo. 

Dos coeficientes obtidos é possível concluir que a equação que melhor define o índice de transação no concelho 

de Lisboa é a equação [1]. O sinal dos coeficientes está relacionado com a contribuição para o preço dos imóveis. 

Quando um coeficiente é positivo significa que a variável aumenta o seu valor, caso contrário diminui. Das 

variáveis analisadas, apenas duas obtêm coeficientes negativos, sendo estas a tipologia e o ónus. As restantes 

apresentam coeficientes positivos.  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  −4,468 + 0,02 (𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜) − 0,028 (𝑡𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎) + 0,05 (𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟) +

0,127 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜) + 0,160 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) + 0,06 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜) +

0,022 (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟) − 0,007 (ó𝑛𝑢𝑠)     [1] 

 

4.2.1 CAMPOLIDE 

Os resultados do teste Post-Hoc mostram que os imóveis classificados como maus não apresentam 

diferenças significativas relativamente aos imóveis classificados como bons e razoáveis, dado a sua significância 

ser superior a 0,05 para ambos os casos. Quando comparados os apartamentos classificados como razoáveis dos 

apartamentos classificados como bons, obtém-se uma significância de 0,001, o que resulta em diferenças 

consideráveis entre as duas classificações. Também na análise dos Subconjuntos Homogéneos verifica-se que os 

imóveis classificados como bons decorrem numa média de índices de transação superior de 1,04594, a maior 

média verificada, ao passo que os imóveis classificados como maus e razoáveis decorrem em médias de 0,71942 

e 0,67100, respetivamente. Esta diferença, contrária ao espectável, pode ser justificada pelo facto de o número 

de imóveis maus ser bastante inferior ao número de imóveis razoáveis, o que tornou a análise menos precisa. 

Relativamente ao estado de abandono, o teste Post-Hoc demonstra que as todas as categorias são idênticas dado 

que as significâncias são sempre superiores a 0,05. O teste dos Subconjuntos Homogéneos apura que imóveis 

que não se encontravam abandonados no momento de transação resultam num índice médio de 0,72586, o mais 

baixo verificado, em oposição à média obtida para imóveis abandonados que foi de 0,83113. A terceira variável 

com maior importância no preditor é o ano de construção do imóvel. Quando analisado relativamente à 

comparação de médias, observa-se que os grupos definidos para os vários períodos anuais não demonstram 
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desigualdades consideráveis, pois as significâncias obtidas são sempre elevadas. Através do teste dos 

Subconjuntos Homogéneos, conclui-se que imóveis construídos entre 1960 e 1990 resultam num índice de 

transação médio de 0,72586, seguido dos imóveis construídos até 1930 com 0,78775, os imóveis construídos 

entre 1990 e 2017 com um índice médio de 0,83113 e por fim os imóveis construídos entre 1930 e 1960 com um 

índice médio de 0,98930. Poderia ser esperado que imóveis mais recentes resultassem em índices mais elevados 

mas esta contrariedade pode dever-se ao facto de que o número de imóveis contruídos desde 1990 ser muito 

inferior ao número de imóveis construídos entre os anos 30 e 60. Todos os valores em que basearam as 

conclusões anteriores relativas ao segundo teste, estão apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para Campolide 

Variável Grupo 
Amostragem 

(N) 

Subconjunto para 
alfa=0,05 

1 

Estado de conservação do 
apartamento 

Razoável 20 0,67100 

Mau 4 0,71942 

Bom 29 1,04594 

Estado de abandono 

Não 6 0,72586 

Desconhecido 5 0,78775 

Sim 42 0,83113 

Ano de construção 

Entre 1960 e 1990 14 0,72586 

Até 1930 5 0,78775 

Entre 1990 e 2017 7 0,83113 

Entre 1930 e 1960 27 0,98930 

 

Ao efetuar-se uma modelagem linear automática à base de dados através do método dos melhores 

subconjuntos, verifica-se que o critério de entrada/remoção R2 Ajustado é o critério com maior precisão (25,5%). 

Este critério, como demonstrado na Figura 17, permite concluir que as variáveis neste modelo com maior 

importância para o índice de transação dos imóveis são o estado de conservação do apartamento, estado de 

abandono e o ano de construção.  

 

Figura 17 - Variáveis de acordo com a influência no índice de transação em Campolide 

Correndo uma regressão linear para estas variáveis, considerando o índice de transação como variável 

dependente e as restantes variáveis como independentes, foi possível verificar que o único atributo que 
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influencia efetivamente a reta da regressão linear é o estado de conservação do apartamento. Através dos seus 

coeficientes é possível obter a equação relativa à determinação do índice de transação desta freguesia 

representada na equação [2].  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  0,244 +  0,257 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)   [2] 

 

4.2.2 LUMIAR 

Comparam-se as médias de cada variável para obter os resultados da ANOVA exibidos na Figura 17, mais 

concretamente a significância de cada atributo. Após aferir as variáveis com significâncias inferiores a 0,05, 

procede-se à realização do Teste Post-Hoc para comparar as médias nas várias categorias relativas ao ano de 

construção. Este conclui que existem diferenças relevantes entre os imóveis construídos desde 1990 até ao 

presente, e os imóveis construídos entre 1930 e 1960 e os imóveis de 1960 a 1990, isto porque a significância 

resultante dos testes é praticamente 0, valor inferior ao limite de 0,05. As comparações entre os outros períodos 

de construção não resultam em diferenças significativas. No seguimento deste teste efetuado o teste dos 

Subconjuntos Homogéneos que permite observar que os apartamentos mais recentes levam a uma média no 

índice de transação mais elevado de 1,25673, ao passo que os imóveis construídos entre 1960 e 1990 originam 

numa média de 0,73326. No que se refere ao ónus do imóvel, o facto de este ter ónus aquando da transação, 

resulta numa média de 0,84944, inferior à média de 1,04504 obtida para imóveis que não têm. Relativamente 

ao estado de conservação do edifício, quando comparadas as médias para cada classificação, observa-se que os 

imóveis definidos como bons têm diferenças significativas relativamente aos imóveis definidos como razoáveis 

e maus visto que a significância obtida ser inferior a 0,05 para ambos os casos. Na comparação entre imóveis 

maus e razoáveis, a significância é de 0,277 pelo que estas duas classificações são análogas. Do teste dos 

Subconjuntos Homogéneos, verifica-se que a média do índice de transação aumenta à medida que a classificação 

também aumenta. Os imóveis considerados maus resultam numa média de 0,28407, e os imóveis razoáveis e 

bons resultam em médias de 0,74536 e 1,17236 respetivamente. Seguindo a ordem de importância do preditor, 

a seguinte variável analisada é a tipologia. No teste Post-Hoc nenhuma das tipologias consideradas verifica 

diferenças apreciáveis quando comparadas relativamente com as restantes. No teste dos Subconjuntos 

Homogéneos observa-se que à medida que a tipologia aumenta, a média do índice de transação também vai 

aumentando, com os imóveis de tipologia T1 a verificarem uma média de 0,83097, os imóveis T3 de 1,07188 e 

os imóveis T5 de 1,09073. A análise à área por metro quadrado nesta freguesia demonstra que, no primeiro teste 

realizado, os imóveis com áreas até 75 m2 têm diferenças importantes relativamente aos imóveis com áreas 

superiores dado a significância das comparações ser inferior a 0,05 para todos os casos. As restantes 

comparações não verificam diferenças notórias. Quando se comparam as médias dos índices de transação 

conclui-se que imóveis até 75 m2 originam uma média de 0,75379, seguido dos imóveis com áreas entre 75 e 

150 m2 com 1,00415, dos imóveis com áreas entre 200 e os 465 m2 com média de 1,11851 e por fim os imóveis 

com áreas entre 150 e 200 m2 que originam a maior media verificada de 1,15460. A última variável relevante 

para o índice de transação foi o andar em que o imóvel se encontra. Na freguesia do Lumiar, quando se 

comparam todos os imóveis da base de dados localizados no rés/chão, 2º piso, 4º piso e 6º piso, apenas os 
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imóveis situados no rés/chão e no 6º andar demonstram diferenças consideráveis. Já a média dos índices de 

transação verifica que à medida que um imóvel se encontra em pisos mais próximos do piso térreo, maior é a 

média do índice de transação. O 6º andar originou uma média de 0,84559, o 4º andar de 0,94047, o 2º andar 

1,06921 e por último o rés/chão de 1,20113. Todos os resultados obtidos pela execução do teste dos 

Subconjuntos Homogéneos podem ser observados na Tabela 18. 

 

Tabela 17 - Resultados ANOVA para Lumiar 

Variáveis 
Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 
Médio 

Z Sig. 

Ano de 
Construção 

Entre Grupos 103035,901 310 332,374 292,489 ,000 

Nos grupos 12,500 11 1,136   

Total 103048,401 321    

Tipologia 

Entre Grupos 330,214 310 1,065 . . 

Nos grupos ,000 11 ,000   

Total 330,214 321    

Andar 

Entre Grupos 2411,640 310 7,779 6,846 ,001 

Nos grupos 12,500 11 1,136   

Total 2424,140 321    

Área 

Entre Grupos 815006,865 310 2629,054 . . 

Nos grupos ,000 11 ,000   

Total 815006,865 321    

Estado 
conservação 

edifício 

Entre Grupos 78,248 310 ,252 . . 

Nos grupos ,000 11 ,000   

Total 78,248 321    

Estado 
conservação 
apartamento 

Entre Grupos 92,761 310 ,299 . . 

Nos grupos ,000 11 ,000   

Total 92,761 321    

Estado 
abandono 

Entre Grupos 123,031 310 ,397 . . 

Nos grupos ,000 11 ,000   

Total 123,031 321    

Ónus 

Entre Grupos 714,922 310 2,306 . . 

Nos grupos ,000 11 ,000   

Total 714,922 321    

Tipo de 
comprador 

Entre Grupos 233,345 310 ,753 . . 

Nos grupos ,000 11 ,000   

Total 233,345 321    

 

Ao realizar uma modelagem linear automática à base de dados através do método dos melhores 

subconjuntos, apura-se que o critério de entrada/remoção R2 Ajustado é o critério com maior precisão (30,8%), 

e que as variáveis neste modelo com maior importância para o índice de transação dos imóveis são o ano de 

construção do imóvel, se tem ou não ónus e o estado de conservação do edifício, como representado na Figura 

18.  
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Tabela 18 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para o Lumiar 

Variável Grupo Amostragem (N) 
Subconjunto para alfa=0,05 

1 2 

Ano de construção 

Entre 1960 e 1990 143 0,73326  

Até 1930 3 0,76807  

Entre 1930 e 1960 13 0,79620 0,79620 

Entre 1990 e 2017 173  1,25673 

Ónus 

Sim 73 0,84944  

Não 235 1,04504 1,04504 

Desconhecido 24  1,13880 

Estado de conservação 
do edifício 

Mau 2 0,28407  

Razoável 123 0,74536 0,74536 

Bom 207  1,17236 

Tipologia 

T1 20 0,83097  

T3 120 1,07188  

T5 16 1,09073  

Área 

Até 75 m2 41 0,75379  

Entre 75 e 150 m2 192  1,00415 

Entre 200 e 608 m2 29  1,11851 

Entre 150 e 200 m2 60  1,15460 

Andar 

6º andar 18 0,84559  

4º andar 27 0,94047 0,94047 

2º andar 59 1,06921 1,06921 

Rés/chão 47  1,20113 

 

 

 

Figura 18 - Variáveis de acordo com a influência no índice de transação no Lumiar 

Em seguida procede-se à análise da regressão linear para obter a equação que melhor se ajuda ao modelo. 

Ao efetuar a regressão, observa-se que apenas algumas das variáveis anteriormente consideradas determinam 

a formação do índice de transação. Dos coeficientes obtidos é possível concluir que a equação que melhor define 

este índice para a freguesia do Lumiar é a equação [3]. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  −23,936 + 0,012 (𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜) − 0,016 (𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟) + 0,143 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜)  [3] 
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4.2.3 BENFICA 

Começa-se por fazer uma comparação das médias de cada variável para obter os resultados da ANOVA para 

relativos a esta freguesia, com o intuito de obter a significância de cada atributo. Após aferir as variáveis com 

significâncias inferiores a 0,05, são comparados todos os grupos considerados para cada variável através do teste 

Post-Hoc para analisar a significância de cada comparação e, em seguida, através do teste dos Subconjuntos 

homogéneos, são analisadas as médias dos índices de transação para determinar que grupos resultam em índices 

superiores. Estes dois testes são efetuados para todas as variáveis consideradas decisivas para a determinação 

do referido índice. Para a variável relativa ao ano de construção do imóvel, o primeiro teste demonstra que todos 

os grupos apresentam diferenças significativas quando comparados entre si, pois a significância é sempre inferior 

a 0,05. O segundo teste demonstra que os imóveis construídos até 1930 resultam numa média de 0,34135, os 

imóveis construídos entre 1930 e 1960 uma média de 0,73547, os imóveis construídos entre 1960 e 1990 uma 

média de 0,78378 e, por fim, os imóveis construídos entre 1990 e 2017 uma média de 1,13817. A segunda 

variável mais importante é o estado de conservação do imóvel e, também nesta, todos os grupos apresentam 

significâncias inferiores a 0,05 quando comparados entre si. O teste dos Subconjuntos Homogéneos indica que 

os imóveis em mau estado de conservação originam uma média de 0,58948, os imóveis razoáveis uma média de 

0,72793 e os imóveis bons uma média de 1,00695. No que se refere à área do imóvel, o primeiro teste demonstra 

que não há diferenças notórias entre os grupos considerados, visto a significância resultante ser superior a 0,05 

para todas as comparações. O teste dos Subconjuntos Homogéneos indica que apartamentos com áreas com 

200 m2 ou mais resultam numa média dos índices de transação de 0,811444, apartamentos entre os 150 e os 

200 m2 uma média de 0,76929, apartamentos até 75 m2 uma média de 0,85607 e, por último, os apartamentos 

com áreas compreendidas entre os 75 e os 150 m2 uma média de 0,89141. Analisando os dados para a variável 

ónus, conclui-se que imóveis que possuem ónus no momento de transação resultam em índices mais baixos que 

imóveis que não possuem (0,83571 contra 0,89300). A tipologia do imóvel, quando analisada no teste Post-Hoc, 

apresenta diferenças significativas apenas entre os imóveis de tipologia T1 e T3, e, ao contrário da freguesia 

anterior, são os imóveis de tipologia T5 que resultam em índices mais baixos, com uma média de 0,74865, 

seguido da tipologia T3 com uma média de 0,88062 e, por fim, a tipologia T1 com o índice mais alto de 1,07201. 

Todos os resultados obtidos para a ANOVA e para o teste dos Subconjuntos Homogéneos podem ser analisados 

em detalhe nas Tabela 19 e 20, respetivamente. 
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Tabela 19 - Resultados ANOVA para Benfica 

Variáveis 
Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 
Médio 

Z Sig. 

Ano de 
Construção 

Entre Grupos 237139,529 500 474,279 13,813 ,000 

Nos grupos 1236,083 36 34,336   

Total 238375,613 536    

Tipologia 

Entre Grupos 478,313 500 ,957 2,389 ,001 

Nos grupos 14,417 36 ,400   

Total 492,730 536    

Andar 

Entre Grupos 2535,078 500 5,070 2,596 ,000 

Nos grupos 70,300 36 1,953   

Total 2605,378 536    

Área 

Entre Grupos 644800,920 500 1289,602 6,538 ,000 

Nos grupos 7101,000 36 197,250   

Total 651901,920 536    

Estado 
conservação 

edifício 

Entre Grupos 141,512 500 ,283 5,094 ,000 

Nos grupos 2,000 36 ,056   

Total 143,512 536    

Estado 
conservação 
apartamento 

Entre Grupos 220,125 500 ,440 4,639 ,000 

Nos grupos 3,417 36 ,095   

Total 223,542 536    

Estado 
abandono 

Entre Grupos 270,886 500 ,542 1,625 ,037 

Nos grupos 12,000 36 ,333   

Total 282,886 536    

Ónus 

Entre Grupos 1452,545 500 2,905 2,620 ,000 

Nos grupos 39,917 36 1,109   

Total 1492,462 536    

Tipo de 
comprador 

Entre Grupos 611,870 500 1,224 . . 

Nos grupos ,000 36 ,000   

Total 611,870 536    

 

Para analisar a freguesia de Benfica, realizou-se inicialmente uma modelagem linear automática à base de 

dados através do método dos melhores subconjuntos, em que se verifica que o critério de entrada/remoção R2 

Ajustado é o critério com maior precisão (31,2%). Após fazer esta regressão foi possível concluir que as variáveis 

nestes modelos com maior importância para o índice de transação dos imóveis são ano de construção do imóvel, 

o seu estado de conservação e a área por metro quadrado (Figura 19).  
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Tabela 20 – Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para Benfica 

Variável Grupo 
Amostragem 

(N) 

Subconjunto para alfa=0,05 

1 2 3 

Ano de 
construção 

Até 1930 3 0,34135   

Entre 1930 e 1960 110  0,73547  

Entre 1960 e 1990 276  0,78378 0,78378 

Entre 1990 e 2017 148   1,13817 

Estado de 
conservação do 

apartamento 

Mau 45 0,58948   

Razoável 198  0,72793  

Bom 294   1,00695 

Área 

Entre 200 e 608 m2 2 0,71444   

Entre 150 e 200 m2 29 0,76929   

Até 75 m2 229 0,85607   

Entre 75 e 150 m2 277 0,89141   

Estado de 
abandono 

Não 74 0,64929   

Desconhecido 76  0,86480  

Sim 387  0,91196  

Ónus 

Desconhecido 49 0,74956   

Sim 114 0,83571 0,83571  

Não 379  0,89300  

Estado de 
conservação do 

edifício 

Mau 9 0,53894   

Razoável 319 0,74475   

Bom 209  1,07312  

Tipologia 

T5 8 0,74865   

T3 154 0,88062 0,88062  

T1 71  1,07201  

 

 

Figura 19 – Variáveis de acordo com a influência no índice de transação em Benfica 

Executando uma análise da regressão linear para obter a equação que melhor se ajuda ao modelo. Dos 

coeficientes obtidos é possível concluir que a equação que melhor define o índice de transação na freguesia de 

Benfica é a equação [4]. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  −14,118 + 0,07 (𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜) + 0,129 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜) − 0,03 (á𝑟𝑒𝑎) +

0,128 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜) + 0,032 (ó𝑛𝑢𝑠) + 0,128 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) − 0,05 (𝑡𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎)  [4] 
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4.2.4 SÃO DOMINGOS DE BENFICA 

Comparando as médias de cada variável para obter os resultados da ANOVA, são obtidas as significâncias a 

considerar para cada atributo. Após aferir as variáveis com significâncias inferiores a 0,05, procede-se à 

realização do teste Post-Hoc onde foi possível concluir que os imóveis construídos entre 1930 e 1960, os imóveis 

construídos entre 1960 e 1990 e os imóveis contruídos entre 1990 e 2017 apresentam significâncias inferiores a 

0,05 quando comparados entre si, o que implica que haja diferenças significativas entre cada grupo. Apenas os 

imóveis construídos até 1930 não apresentam disparidades consideráveis quando comparados com os restantes 

grupos. De acordo com o teste dos Subconjuntos Homogéneos, os apartamentos pertencentes ao grupo mais 

recente resultam numa média de índices de transação de 1,17264 em contraste com os imóveis construídos 

entre 1930 e 1960 cuja média é de apenas 0,62651. Relativamente ao estado de conservação do apartamento, 

o primeiro teste mostra que os imóveis bons apresentam diferenças significativas quando comparados com os 

imóveis razoáveis e maus, apesar de estes dois últimos grupos não apresentarem diferenças notórias entre si. 

No que se refere à média dos índices de transação, os imóveis maus resultam em médias de 0,63763, os razoáveis 

numa média de 0.70683 e os bons numa média de 0,97993. Na análise da variável relativa à tipologia, o primeiro 

teste Post-Hoc indica que nenhuma das tipologias consideradas verifica diferenças consideráveis quando 

comparadas relativamente com as restantes. No segundo teste dos Subconjuntos homogéneos é observável que, 

à medida que a tipologia aumenta, a média do índice de transação também vai aumentando, com os imóveis de 

tipologia T1 a verificarem uma média de 0,77854, os imóveis T3 uma média de 0,82584 e os imóveis T5 uma 

média de 0,89767.  

Na freguesia de São Domingos de Benfica, para a variável relativa ao tipo de comprador, apenas foram 

considerados os grupos referentes a imóveis adquiridos por particulares ou empresas nacionais, imóveis 

adquiridos por particulares estrangeiros e imóveis cuja origem do comprador era desconhecida. O primeiro teste 

determina que não há dissemelhanças consideráveis entre imóveis adquiridos por nenhum dos grupos 

considerados. Já o segundo teste demonstra que os imóveis quando adquiridos por particulares estrangeiros, 

resultam em médias mais baixas que os imóveis adquiridos por particulares nacionais. Tal como a variável 

anterior, também o andar em que se encontra o imóvel não apresenta diferenças notórias quando comparados 

entre grupos. O teste dos Subconjuntos Homogéneos, relativo às médias indiciais de transação, indica que à 

medida que o imóvel se encontra em pisos mais elevados, o seu índice também vai aumentando, sendo que os 

imóveis instalados no rés/chão resultam numa média de 0,65327 e os imóveis localizados no 6º andar numa 

média de 0,89767. No que se refere ao ónus do imóvel, o facto de este deter ónus aquando da transação, resulta 

numa média de 0,74153, inferior à média de 0,88281 obtida para imóveis que não detêm. Todos os valores em 

que basearam as conclusões anteriores encontram-se apresentados nas Tabelas 21 e 22. 
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Tabela 21 - Resultados ANOVA para São Domingos de Benfica 

Variáveis 
Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 
Médio 

Z Sig. 

Ano de 
Construção 

Entre Grupos 70098,616 171 409,933 . . 

Nos grupos ,000 13 ,000   

Total 70098,616 184    

Tipologia 

Entre Grupos 217,435 171 1,272 2,041 ,072 

Nos grupos 8,100 13 ,623   

Total 225,535 184    

Andar 

Entre Grupos 2259,014 171 13,211 9,087 ,000 

Nos grupos 18,900 13 1,454   

Total 2277,914 184    

Área 

Entre Grupos 285991,458 171 1672,465 1,338 ,286 

Nos grupos 16251,521 13 1250,117   

Total 302242,979 184    

Estado 
conservação 

edifício 

Entre Grupos 46,454 171 ,272 . . 

Nos grupos ,000 13 ,000   

Total 46,454 184    

Estado 
conservação 
apartamento 

Entre Grupos 76,141 171 ,445 . . 

Nos grupos ,000 13 ,000   

Total 76,141 184    

Estado 
abandono 

Entre Grupos 96,762 171 ,566 7,356 ,000 

Nos grupos 1,000 13 ,077   

Total 97,762 184    

Ónus 

Entre Grupos 530,062 171 3,100 2,779 ,020 

Nos grupos 14,500 13 1,115   

Total 544,562 184    

Tipo de 
comprador 

Entre Grupos 308,235 171 1,803 26,037 ,000 

Nos grupos ,900 13 ,069   

Total 309,135 184    

 

Ao realizar uma modelagem linear automática à base de dados através do método dos melhores 

subconjuntos, verificou-se que os critérios de entrada/remoção os Critérios de Informações (AICC) ou o R2 

Ajustado são os critérios com maior precisão (26,2%), e que as variáveis com maior importância para o índice de 

transação dos imóveis nestes modelos serem o ano de construção do imóvel, o estado de conservação do 

apartamento e a tipologia, como é observável na Figura 20.  
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Tabela 22 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para São Domingos de Benfica 

Variável Grupo 
Amostragem 

(N) 

Subconjunto para 
alfa=0,05 

1 2 

Ano de construção 

Entre 1930 e 1960 34 0,62651  

Entre 1960 e 1990 108 0,80277 0,80277 

Até 1930 2 0,88787 0,88787 

Entre 1990 e 2017 41  1,17264 

Estado de conservação 
do apartamento 

Mau 15 0,63763  

Razoável 67 0,70683  

Bom 103  0,97993 

Tipologia 

T1 31 0,77854  

T3 55 0,82584  

T5 6 0,89767  

Estado de abandono 

Não 31 0,65454  

Desconhecido 26 0,70819  

Sim 128  0,93087 

Tipo de comprador 

Estrangeiro/particular 6 0,72132  

Desconhecido 93 0,77328  

Nacional/Empresa 13 0.79536  

Nacional/particular 73 0,97632  

Andar 

Rés/chão 17 0,65327  

4º andar 17 0,75506  

2º andar 26 0,76097  

6º andar 13 0,82125  

Ónus 

Sim 40 0,74153  

Não 127 0,88281  

Desconhecido 18 0,89320  

 

 

Figura 20 - Variáveis de acordo com a influência no índice de transação em São Domingos de Benfica 

Seguidamente procede-se à análise da regressão linear para obter a equação que melhor se ajuda ao 

modelo. Dos coeficientes obtidos é possível concluir que a equação que melhor define o índice de transação na 

freguesia de São Domingos de Benfica é a equação [5]. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  −14,113 + 0,07 (𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜) + 0,015 (𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟) + 0,108(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜) +

0,085 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜) + 0,012 (ó𝑛𝑢𝑠) + 0,035 (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟) + 0,06 (𝑡𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎)   [5] 
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4.2.5 CARNIDE 

Começa-se por fazer uma comparação das médias de cada variável para obter os resultados da ANOVA para 

relativos a esta freguesia, com o intuito de obter a significância de cada atributo. Após aferir as variáveis com 

significâncias inferiores a 0,05, são comparados todos os grupos considerados para cada variável através do teste 

Post-Hoc e do teste dos Subconjuntos Homogéneos. De modo a obter conclusões mais precisas relativamente 

ao estudo do ano de construção, nesta freguesia foram considerados grupos anuais diferentes das restantes, isto 

porque Carnide, ao ser uma das freguesias mais recentes do concelho de Lisboa, tem muitos imóveis construídos 

nos anos 2000 e praticamente nenhuns construídos até 1960, o que tornava a amostragem para cada grupo 

pouco uniforme caso se utilizasse os grupos inicialmente estipulados. Assim sendo, o teste Post-Hoc não revela 

dissemelhanças significativas entre os grupos definidos, pois a significância é consideravelmente superior a 0,05. 

Através do teste dos Subconjuntos Homogéneos é possível concluir que imóveis construídos entre 1980 e 2000 

originam uma média de 0,94190, seguido dos imóveis construídos entre 2000 e 2017 e dos imóveis construídos 

até 1980, com médias de 1,02834 e 1,06058, respetivamente. A área do imóvel regista diferenças notórias entre 

imóveis até 75 m2 quando comparados com os imóveis com áreas compreendidas entre os 75 e os 200 m2. No 

que se refere às médias dos índices de transação, os imóveis com áreas até aos 75 m2 registam uma média de 

1,35177, divergindo dos imóveis com área entre  os 150 e os 200 m2 que apresentam a média mais baixa de 

0,85007. O andar em que se encontra o apartamento também não verifica distinções consideráveis no que toca 

ao primeiro teste analisado. No teste dos Subconjuntos Homogéneos verifica-se que os andares mais baixos 

resultam em índices mais altos, tendo em conta que os imóveis localizados no 2º andar resultam numa média de 

1,31375 em contraste com os imóveis situados no sexto andar que originam uma média de 0,87044. A variável 

referente ao estado de conservação do edifício não foi analisada no teste Post-Hoc pois este apenas é executado 

quando existem no mínimo três grupos em análise, e na referida amostragem apenas existem imóveis 

considerados razoáveis e bons. Contudo, a média alusiva a cada grupo permite concluir que os imóveis 

considerados bons originam uma média de 1,17347 e os imóveis razoáveis uma média de 0,83279. Todos os 

resultados, tanto para a ANOVA como para o teste dos Subconjuntos Homogéneos podem ser analisados nas 

Tabelas 23 e 24 respetivamente. 
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Tabela 23 - Resultados ANOVA para Carnide 

Variáveis 
Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 
Médio 

Z Sig. 

Ano de 
Construção 

Entre Grupos 166990,567 255 654,865 1,835 ,129 

Nos grupos 3925,500 11 356,864   

Total 170916,067 266    

Tipologia 

Entre Grupos 516,826 255 2,027 4,954 ,003 

Nos grupos 4,500 11 ,409   

Total 521,326 266    

Andar 

Entre Grupos 1141,816 255 4,478 ,714 ,828 

Nos grupos 69,000 11 6,273   

Total 1210,816 266    

Área 

Entre Grupos 1349782,986 255 5293,267 5,085 ,002 

Nos grupos 11450,000 11 1040,909   

Total 1361232,986 266    

Estado 
conservação 

edifício 

Entre Grupos 96,326 255 ,378 4,155 ,006 

Nos grupos 1,000 11 ,091   

Total 97,326 266    

Estado 
conservação 
apartamento 

Entre Grupos 108,637 255 ,426 . . 

Nos grupos ,000 11 ,000   

Total 108,637 266    

Estado 
abandono 

Entre Grupos 113,633 255 ,446 7,353 ,000 

Nos grupos ,667 11 ,061   

Total 114,300 266    

Ónus 

Entre Grupos 787,176 255 3,087 2,681 ,034 

Nos grupos 12,667 11 1,152   

Total 799,843 266    

Tipo de 
comprador 

Entre Grupos 127,685 255 ,501 . . 

Nos grupos ,000 11 ,000   

Total 127,685 266    

 

Tabela 24 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para Carnide 

Variável Grupo 
Amostragem 

(N) 

Subconjunto para 
alfa=0,05 Coeficiente 

1 

Ano de construção 

Entre 1980 e 2000 55 0,94190 

0,018 Entre 2000 e 2017 67 1,02834 

Até 1980 38 1,06058 

Área 

Entre 150 e 200 m2 13 0,85007 

-0,004 
Entre 75 e 150 m2 111 0,91721 

Entre 200 e 608 m2 2 1,18043 

Até 75 m2 34 1,35177 

Andar 

6º andar 6 0,87044 

0,059 
4º andar 12 0,90748 

Rés/chão 9 1,12809 

2º andar 17 1,31375 

Estado de conservação do 
edifício 

Razoável 78 - 
-0,226 

Bom 62 - 

Estado de abandono 

Desconhecido 22 0,83953 

0,097 Não 16 0,88628 

Sim 122 1,05354 
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Para analisar a freguesia de Carnide, realizou-se inicialmente uma modelagem linear automática à base de 

dados através do método dos melhores subconjuntos, em que se verifica que o critério de entrada/remoção R2 

Ajustado é o critério com maior precisão (31,2%). Após fazer esta regressão foi possível concluir que as variáveis 

nestes modelos com maior importância para o índice de transação dos imóveis são ano de construção do imóvel, 

o seu estado de conservação e a área por metro quadrado (Figura 21).   

 

Figura 21 - Variáveis de acordo com a influência no índice de transação em Carnide 

No seguimento destes testes, procede-se à análise da regressão linear para obter a equação que melhor se ajuda 

ao modelo. Dos coeficientes obtidos é possível concluir que a equação que melhor define o índice de transação 

na freguesia de Carnide é a equação [6]. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  −34,460 + 0,018 (𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜) + 0,055 (𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟) + 0,226 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜) −

0,04 (á𝑟𝑒𝑎) + 0,06 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜)         [6] 

 

4.2.6 BELÉM 

Comparando as médias de cada variável para obter os resultados da ANOVA, são obtidas as significâncias a 

considerar para cada atributo. Após aferir as variáveis com significâncias inferiores a 0,05, procede-se à 

realização do teste Post-Hoc para estas, onde foi possível observar que para o ano de construção do imóvel, o 

teste Post-Hoc demonstra que nenhum dos grupos apresenta dissemelhanças consideráveis quando comparados 

entre si, visto que a significância obtida ser superior a 0,05. O teste dos Subconjuntos Homogéneos indica que, à 

medida que os imóveis são mais recentes, maior é o índice de transação verificado, sendo que os imóveis 

construídos entre 1930 e 1960 originam uma média de 0,90199, bem distante da média resultante dos imóveis 

construídos entre 1990 e 2017 que foi de 1,24580. No que se refere à tipologia dos imóveis, o primeiro teste 

conclui que existem diferenças notórias entre os apartamentos de tipologia T1 e T3, não havendo desigualdades 

entre as restantes tipologias comparadas. Já o teste dos Subconjuntos Homogéneos mostra que, quanto menor 

foi a tipologia do imóvel, maior é o índice associado. Os imóveis de tipologia T1 resultam numa média de 0,83859, 

comparativamente à média resultante dos imóveis de tipologia T1 que foi de 1,30712. A existência ou não de 

ónus no momento de transação do imóvel, tal como o ano de construção, não leva a divergências entre grupos 

nos resultados do teste Post-Hoc. Do segundo teste é possível concluir que o facto de existir ónus leva a uma 

média de índice de transação menor (0,89704) que o facto de não existir (1,11494). Para o estado de conservação 

do apartamento, o primeiro teste mostra que apenas os imóveis classificados como bons apresentam diferenças 
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relevantes quando comparados com os imóveis classificados como razoáveis. Já para a média dos índices de 

transação, os imóveis razoáveis resultam na média mais baixa registada de 0,81323, os imóveis maus numa 

média de 0,97017 e os bons na média mais alta de 1,23921. O estado de conservação do edifício aufere as 

mesmas conclusões que o estado de conservação do apartamento em ambos os testes, sendo a única variação 

registada o aumento ligeiro de cada média para todos os grupos. A última variável considerada importante para 

a formação do índice de transação do imóvel é a sua área por metro quadrado. Esta variável não observa 

disparidades entre nenhum dos grupos comparados entre si e, quando analisada ao nível das médias, verifica-se 

que os imóveis com áreas compreendidas entre os 150 e os 200 m2  resultam na média mais baixa de 0,97337, 

seguido dos imóveis até 75 m2, dos imóveis entre os 75 e os 150 m2 e, por fim, os imóveis com áreas de 200 m2 

ou mais com uma média de 1,13742. Os resultados da ANOVA estão apresentados na Tabela 25 e os resultados 

relativos ao teste dos Subconjuntos Homogéneos para os quais se basearam as conclusões anteriores estão 

indicados na Tabela 26. 

Tabela 25 - Resultados ANOVA para Belém 

Variáveis 
Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 
Médio 

Z Sig. 

Ano de 
Construção 

Entre Grupos 166990,567 255 654,865 1,835 ,129 

Nos grupos 3925,500 11 356,864   

Total 170916,067 266    

Tipologia 

Entre Grupos 516,826 255 2,027 4,954 ,003 

Nos grupos 4,500 11 ,409   

Total 521,326 266    

Andar 

Entre Grupos 1141,816 255 4,478 ,714 ,828 

Nos grupos 69,000 11 6,273   

Total 1210,816 266    

Área 

Entre Grupos 1349782,986 255 5293,267 5,085 ,002 

Nos grupos 11450,000 11 1040,909   

Total 1361232,986 266    

Estado 
conservação 

edifício 

Entre Grupos 96,326 255 ,378 4,155 ,006 

Nos grupos 1,000 11 ,091   

Total 97,326 266    

Estado 
conservação 
apartamento 

Entre Grupos 108,637 255 ,426 . . 

Nos grupos ,000 11 ,000   

Total 108,637 266    

Estado 
abandono 

Entre Grupos 113,633 255 ,446 7,353 ,000 

Nos grupos ,667 11 ,061   

Total 114,300 266    

Ónus 

Entre Grupos 787,176 255 3,087 2,681 ,034 

Nos grupos 12,667 11 1,152   

Total 799,843 266    

Tipo de 
comprador 

Entre Grupos 127,685 255 ,501 . . 

Nos grupos ,000 11 ,000   

Total 127,685 266    
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Tabela 26 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para Belém 

Variável Grupo 
Amostragem 

(N) 

Subconjunto para 
alfa=0,05 

1 

Ano de construção 

Entre 1930 e 1960 93 0,90119 

Até 1930 4 0,91356 

Entre 1960 e 1990 79 1,05054 

Entre 1990 e 2017 91 1,24580 

Tipologia 

T5 11 0,83859 

T3 69 0,89843 

T1 53 1,30712 

Ónus 

Sim 61 0,89704 

Desconhecido 28 1,06824 

Não 178 1,11949 

Estado de conservação do 
apartamento 

Razoável 97 0,81323 

Mau 21 0,97017 

Bom 149 1,23921 

Estado de conservação do 
edifício 

Razoável 121 0,86646 

Mau 16 1,05353 

Bom 130 1,24771 

Área 

Entre 150 e 200 m2 20 0,91337 

Até 75 m2 115 1,01768 

Entre 75 e 150 m2 108 1,11205 

Entre 200 e 608 m2 24 1,13742 

 

Ao realizar uma modelagem linear automática à base de dados através do método dos melhores 

subconjuntos, confirma-se que o critério de entrada/remoção R2 Ajustado é o critério com maior precisão (7,2%), 

e que as variáveis nestes modelos com maior importância para o índice de transação dos imóveis são o ano de 

construção do apartamento, a tipologia e se tinha ou não ónus quando foi transacionado, como comprovado na 

Figura 22.  

 

Figura 22 - Variáveis de acordo com a influência no índice de transação em Belém 

Executando uma análise da regressão linear para obter a equação que melhor se ajuda ao modelo. Dos 

coeficientes obtidos é possível concluir que a equação que melhor define o índice de transação para a freguesia 

de Belém é a equação [7]. 
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  −9,957 + 0,005 (𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜) + 0,015 (𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟) + 0,028(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜) +

0,15 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) + 0,03 (ó𝑛𝑢𝑠) + 0,035 (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟) − 0,073 (𝑡𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎)  [7] 

 

4.2.7 ALCÂNTARA 

Começa-se por fazer uma comparação das médias de cada variável para obter os resultados da ANOVA para 

relativos a esta freguesia, com o intuito de obter a significância de cada atributo. Após aferir as variáveis com 

significâncias inferiores a 0,05, são comparados todos os grupos considerados para cada variável através do teste 

Post-Hoc e do teste dos Subconjuntos Homogéneos. Examinando os imóveis da freguesia de acordo com o ano 

de construção, é possível concluir através da realização do teste Post-Hoc que os imóveis construídos entre 1990 

e 2017, quando comparados com os imóveis os imóveis construídos entre 1960 e 1990 e os imóveis contruídos 

entre 1930 e 1960, apresentam significâncias inferiores a 0,05, o que implica que haja diferenças consideráveis 

entre cada grupo. De acordo com o teste dos Subconjuntos Homogéneos, os apartamentos pertencentes ao 

grupo mais recente resultam numa média de índices de transação de 1,38533 em contraste com os imóveis 

construídos entre 1960 e 1990 cuja média é de apenas 0,69696. Relativamente ao estado de conservação do 

apartamento, o primeiro teste mostra que os imóveis bons apresentam diferenças significativas quando 

comparados com os imóveis razoáveis e maus, apesar de estes dois últimos grupos não apresentarem diferenças 

notórias entre si. No que se refere à média dos índices de transação, os imóveis maus resultam numa média de 

0,64883, os razoáveis numa média de 0,75841 e os bons numa média de 1,17787. O estado de conservação do 

edifício obtém os mesmos resultados no primeiro teste que o estado de conservação do apartamento, mas os 

resultados do segundo teste indicam que edifícios maus resultam em índices inferiores aos índices relativos a 

edifícios razoáveis e bons, por esta ordem. No que se refere ao ónus do imóvel, o teste Post-Hoc conclui que, 

quer o imóvel tenha ou não, as duas opções são semelhantes. Já no teste dos Subconjuntos Homogéneos, o facto 

de um apartamento ter ónus aquando da transação, resulta numa média de 0,90304, inferior à média de 1,01692 

obtida para imóveis que não têm. Todos os valores que corroboram as conclusões obtidas para cada variável 

podem ser observados nas Tabelas 27 e 28. 

Para analisar a freguesia de Alcântara, realizou-se uma modelagem linear automática à base de dados 

através do método dos melhores subconjuntos, em que se verifica que o critério de entrada/remoção R2 Ajustado 

é o critério com maior precisão (10,7%). Após fazer esta regressão é possível concluir que as variáveis com maior 

importância para o índice de transação dos imóveis são ano de construção do imóvel, o seu estado de 

conservação e a área por metro quadrado (Figura 23).  
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Tabela 27 - Resultados ANOVA para Alcântara 

Variáveis 
Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 
Médio 

Z Sig. 

Ano de Construção 

Entre Grupos 276623,083 318 869,884 11,494 ,000 

Nos grupos 1513,667 20 75,683   

Total 278136,749 338    

Tipologia 

Entre Grupos 590,516 318 1,857 6,554 ,000 

Nos grupos 5,667 20 ,283   

Total 596,183 338    

Andar 

Entre Grupos 948,296 318 2,982 2,093 ,026 

Nos grupos 28,500 20 1,425   

Total 976,796 338    

Área 

Entre Grupos 1685630,798 318 5300,726 19,308 ,000 

Nos grupos 5490,667 20 274,533   

Total 1691121,465 338    

Estado conservação 
edifício 

Entre Grupos 113,003 318 ,355 10,661 ,000 

Nos grupos ,667 20 ,033   

Total 113,670 338    

Estado conservação 
apartamento 

Entre Grupos 139,524 318 ,439 7,521 ,000 

Nos grupos 1,167 20 ,058   

Total 140,690 338    

Estado abandono 

Entre Grupos 160,619 318 ,505 1,684 ,084 

Nos grupos 6,000 20 ,300   

Total 166,619 338    

Ónus 

Entre Grupos 981,006 318 3,085 2,128 ,024 

Nos grupos 29,000 20 1,450   

Total 1010,006 338    

Tipo de comprador 

Entre Grupos 177,186 318 ,557 . . 

Nos grupos ,000 20 ,000   

Total 177,186 338    

 

Tabela 28 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para Alcântara 

Variável Grupo 
Amostragem 

(N) 

Subconjunto para 
alfa=0,05 

1 2 

Ano de construção 

Entre 1960 e 1990 60 0,69696  

Até 1930 6 0,84158 0,84158 

Entre 1930 e 1960 168 0,84918 0,84918 

Entre 1990 e 2017 105  1,38533 

Estado de conservação do 
apartamento 

Mau  28 0,64883  

Razoável 118 0,75841  

Bom 193  1,17787 

Estado de conservação do 
edifício 

Mau  17 0,55956  

Razoável 177 0,78377  

Bom 145  1,28792 

Ónus 

Sim 78 0,90304  

Desconhecido 37 0,99359  

Não 224 1,01169  
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Figura 23 - Variáveis de acordo com a influência no índice de transação em Alcântara 

No seguimento destes testes, procede-se à análise da regressão linear para obter a equação que melhor se 

ajuda ao modelo. Dos coeficientes obtidos é possível concluir que a equação que melhor define o índice de 

transação na freguesia de Carnide é a equação [8]. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  −8,664 + 0,004 (𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜) + 0,221 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜) +

0,135 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) + 0,045 (ó𝑛𝑢𝑠)      [8] 

 

4.2.8 AJUDA 

Analisando os resultados da ANOVA apresentados na Tabela 29 é possível identificar as variáveis que são 

significativamente diferentes nesta freguesia mas apenas através do teste Post-Hoc são determinadas as 

categorias diferentes entre cada atributo. Relativamente ao ano de construção, o teste Post-Hoc demonstra que 

os imóveis construídos entre 1990 e 2017, quando comparados com os imóveis os imóveis construídos entre 

1960 e 1990 e os imóveis contruídos entre 1930 e 1960, apresentam significâncias inferiores a 0,05, o que resulta 

em distinções consideráveis entre cada grupo. Do teste dos Subconjuntos Homogéneos observa-se que os 

apartamentos pertencentes ao grupo mais recente resultam numa média de índices de transação de 1,04707, 

em oposição aos imóveis construídos entre 1960 e 1990 cuja média é de apenas 0,75577. A existência ou não de 

ónus no momento de transação do imóvel não leva a divergências entre grupos nos resultados do primeiro teste. 

Do segundo teste é possível concluir que, ao contrário das restantes freguesias em que esta variável foi 

considerada relevante para o índice de transação, o facto de existir ónus leva a uma média de índice de transação 

maior (0,82974) que o facto de não existir (0,82188), apesar da diferença ser muito reduzida. No que se refere à 

tipologia dos imóveis, o teste Post-Hoc admite que não existem diferenças notórias entre os apartamentos de 

das três tipologias consideradas. Já o teste dos Subconjuntos Homogéneos mostra que, quanto menor foi a 

tipologia do imóvel, maior é o índice associado. Os imóveis de tipologia T1 resultam numa média de 0,76038, 

comparativamente à média resultante dos imóveis de tipologia T1 que foi de 0,86706. A execução do teste Post-

Hoc para o estado de abandono do apartamento resulta em grupos notavelmente diferentes quando 

comparados entre si e, quando não estão abandonados à data da transação, originam uma média de 0,60709, 

inferior à média de 0,82974 originada por imóveis abandonados. Relativamente ao estado de conservação do 

apartamento, o primeiro teste mostra que os imóveis bons apresentam diferenças significativas quando 

comparados com os imóveis razoáveis e maus, apesar de estes dois últimos grupos não apresentarem diferenças 
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notórias entre si. No que se refere à média dos índices de transação, os imóveis maus resultam em médias de 

0,64211, os razoáveis numa média de 0,75025 e os bons numa média de 0,97257.  

Na freguesia da Ajuda, para a variável relativa ao tipo de comprador, apenas foram considerados os grupos 

referentes a imóveis adquiridos por particulares ou empresas nacionais e imóveis cuja origem do comprador era 

desconhecida pois não existiam imóveis adquiridos entre os restantes grupos inicialmente considerados. O 

primeiro teste determina que não há dissemelhanças consideráveis entre imóveis adquiridos por empresas ou 

particulares nacionais. Já o segundo teste demonstra que os imóveis quando adquiridos por empresas nacionais, 

resultam em médias mais baixas que os imóveis adquiridos por particulares também portugueses. Para a área 

do imóvel, o teste Post-Hoc indica que todos os grupos considerados são semelhantes, com significâncias perto 

de 1. No que se refere às médias dos índices de transação, os imóveis com áreas entre os 150 e os 200 m2 registam 

uma média de 0,74633, divergindo dos imóveis com área de os 200 m2 ou mais que apresentam a média mais 

elevada de 1,08047. Como ocorrido na generalidade das freguesias em que, tanto o estado de conservação do 

apartamento como do edifício são considerados importantes para a determinação do índice de transação, os 

resultados do primeiro teste apresentam que, também no caso dos edifícios, os que são considerados bons 

resultam em desigualdades consideráveis quando comparados com os edifícios classificados como razoáveis e 

maus. O teste dos Subconjuntos homogéneos comprova que, edifícios em mau estado de conservação geram 

índices de transação inferiores comparativamente aos edifícios considerados razoáveis e aos edifícios bons. 

Todos os valores em que basearam as conclusões anteriores relativas ao segundo testes, podem ser consultados 

na Tabela 30. 

Através da realização de uma modelagem linear automática à base de dados através do método dos 

melhores subconjuntos, apura-se que o critério de entrada/remoção R2 Ajustado é o critério com maior precisão 

(18,1%), e que as variáveis nestes modelos com maior importância para o índice de transação dos imóveis são o 

ano de construção do imóvel, se tem ou não ónus e a tipologia (Figura 24).  
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Tabela 29 - Resultados ANOVA para a Ajuda 

Variáveis 
Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 
Médio 

Z Sig. 

Ano de 
Construção 

Entre Grupos 185948,529 333 558,404 7,923 ,000 

Nos grupos 1762,000 25 70,480   

Total 187710,529 358    

Tipologia 

Entre Grupos 545,963 333 1,640 2,795 ,002 

Nos grupos 14,667 25 ,587   

Total 560,630 358    

Andar 

Entre Grupos 2171,691 333 6,522 9,591 ,000 

Nos grupos 17,000 25 ,680   

Total 2188,691 358    

Área 

Entre Grupos 907869,444 333 2726,335 6,329 ,000 

Nos grupos 10769,272 25 430,771   

Total 918638,716 358    

Estado 
conservação 

edifício 

Entre Grupos 109,110 333 ,328 1,755 ,046 

Nos grupos 4,667 25 ,187   

Total 113,777 358    

Estado 
conservação 
apartamento 

Entre Grupos 149,195 333 ,448 3,537 ,000 

Nos grupos 3,167 25 ,127   

Total 152,362 358    

Estado 
abandono 

Entre Grupos 159,691 333 ,480 3,786 ,000 

Nos grupos 3,167 25 ,127   

Total 162,858 358    

Ónus 

Entre Grupos 775,920 333 2,330 ,867 ,718 

Nos grupos 67,167 25 2,687   

Total 843,086 358    

Tipo de 
comprador 

Entre Grupos 175,398 333 ,527 . . 

Nos grupos ,000 25 ,000   

Total 175,398 358    
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Tabela 30 - Resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos para a Ajuda 

Variável Grupo 
Amostragem 

(N) 

Subconjunto para 
alfa=0,05 

1 2 

Estado de abandono 

Não 41 0,60709  

Sim 277  0,85788 

Desconhecido 41  0,95781 

Ano de construção 

Até 1930 3 0,75577  

Entre 1930 e 1960 127 0,76417  

Entre 1960 e 1990 140 0,78062  

Entre 1990 e 2017 89 1,04707  

Tipologia 

T5 10 0,76038  

T3 62 0,83563  

T1 90 0,86706  

Ónus 

Não 253 0,82188  

Sim 84 0,82974  

Desconhecido 22  1,09818 

Estado de conservação do 
apartamento 

Mau 35 0,64211  

Razoável 161 0,75025  

Bom 163  0,97257 

Tipo de comprador 

Nacional/Empresa 8 0,68373  

Desconhecido 320 0,82675 0,82675 

Nacional/particular 31  1,02462 

Área 

Entre 150 e 200 m2 12 0,74633  

Entre 75 e 150 m2 107 0,80278 0,80278 

Até 75 m2 220 0,84241 0,84241 

Entre 200 e 608 m2 20  1,08047 

Estado de conservação do edifício 

Mau 16 0,72057  

Razoável 201 0,74103  

Bom 142  0,99518 

 

 

Figura 24 - Variáveis de acordo com a influência no índice de transação na Ajuda 

 

Correndo uma regressão linear para estas variáveis permitiu obter a equação que melhor se ajuda ao 

modelo. Dos coeficientes obtidos é verifica-se que a equação que melhor define o índice de transação na 

freguesia da Ajuda é a equação [9].  
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  −6,064 + 0,003 (𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜) + 0,038 (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟) +

0,076(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜) + 0,099 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) − 0,016 (ó𝑛𝑢𝑠) +

0,014(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜) − 0,015 (𝑡𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎)      [9] 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. SÍNTESE, CONTRIBUTOS E PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

O mercado imobiliário é um sector cada vez mais determinante para a economia da generalidade dos países 

a nível mundial, sendo que a sua contribuição para o valor acrescentado bruto ronda os 12-13% nos Estados 

Unidos da América e 9-10% na União Europeia. Desta contribuição cerca de 80% corresponde ao setor residencial 

e o restante ao setor comercial do mercado imobiliário. Dentro do sector residencial existem várias categorias 

que incluem o arrendamento (privado, social e outros) e a venda, mas a categoria com maior expressão na 

maioria dos países europeus é a venda de imóveis, com e sem hipoteca. 

Com a crise financeira despoletada em 2008 e a respetiva propagação a nível global, foi possível 

compreender até que ponto o mercado imobiliário se relaciona com a economia. Esta dinâmica veio reforçar a 

necessidade de compreender os fatores que determinam o valor dos bens imobiliários em geral e os imóveis 

residenciais em particular. Nesse sentido, com a elaboração deste trabalho pretendeu-se analisar a importância 

dos principais determinantes da fixação de preços de imóveis habitacionais na cidade de Lisboa, mais 

concretamente em oito das freguesias que integram o concelho. 

Da análise da base de dados foi possível concluir que o ano de construção, o estado de conservação do 

apartamento e do edifício e a existência de ónus no momento da transação são as variáveis com mais influência 

na determinação dos índices de transação, sendo que o tipo de comprador e o andar em que se localiza o imóvel 

revelaram ser as variáveis menos significativas. Quando se analisa cada variável individualmente, é observável 

que, quanto menor for a idade do imóvel, maior será a média do índice de transação. Apenas a freguesia de 

Campolide não demonstra essa tendência possivelmente porque o número de imóveis construído até 1930 e 

imóveis construídos entre 1990 e 2017 presentes na base de dados ser muito inferior ao número de imóveis 

construídos entre as outras duas categorias consideradas, o que leva a uma maior imprecisão nos resultados 

obtidos. 

 O estado de conservação do apartamento e o estado de conservação do edifício, ao serem categorizados 

como maus, razoáveis ou bons, revelam que quanto melhor for a condição em que estes se encontram, maior 

será o índice de transação resultante. Relativamente à análise da variável ónus, os resultados mostram que 

quando um imóvel não possui ónus no momento de transação, na generalidade das freguesias o índice resultante 

é superior. Apenas no concelho de Lisboa e na freguesia da Ajuda se observa o oposto contudo, a diferença nas 

médias calculadas para cada categoria considerada é muito reduzida.  

No que se refere ao estado de abandono, em todas as freguesias em que esta variável foi considerada 

relevante para a determinação do índice de transação, os imóveis que se encontravam abandonados no 

momento de aquisição são transacionados a valores superiores aos imóveis que se encontravam ocupados na 

mesma altura. Tanto esta variável como a posse de ónus podem ter obtido resultados menos exatos que as 

restantes variáveis analisadas pois, em toda a amostragem, existem inúmeros imóveis cuja informação 
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relativamente a estas duas é desconhecida. Contudo, cada vez mais existe um aumento exponencial da procura 

de imóveis para reabilitação e construção nova na cidade de Lisboa, o que resulta muitas vezes na aquisição de 

lotes devolutos para investimento, visto que geralmente quando um imóvel se encontra abandonado, também 

o edifício onde este está inserido se encontra nas mesmas condições. Este tipo de construções origina índices de 

transação mais elevados que imóveis não abandonados pois muitos compradores estão dispostos a pagar mais 

para adquirirem um imóvel a estrear. 

 Nas freguesias em que se detetou a importância da tipologia dos imóveis, observou-se os resultados não 

eram uniformes. Nas freguesias da Ajuda, Belém e Benfica, quanto menor a tipologia do apartamento, maior é 

o índice associado.  ao passo que nas freguesias de São Domingos de Benfica e do Lumiar essa tendência inverte-

se, com os imóveis com menos quartos a originarem índices inferiores aos índices relativos a imóveis com mais 

quartos. Estas conclusões são coerentes com a amostragem de cada categoria, sendo que tendencialmente, 

quanto menor a amostragem, menor a média resultante. Se cada freguesia for analisada individualmente, é 

possível concluir que freguesias como Ajuda e Belém, por serem das mais antigas da cidade, tenham imóveis 

mais imóveis com tipologias mais pequenas, assim como no Lumiar e em São Domingos de Benfica, por serem 

das freguesias mais recentes e consequentemente existir mais construção nova, seja esperado que os 

compradores prefiram tipologias mais elevadas. 

Relativamente à área por metro quadrado do imóvel, esta não obtém resultados uniformes em todas as 

freguesias. Das cinco em que esta variável é considerada relevante, apenas o Lumiar e Belém, além do concelho 

de Lisboa, verificam um aumento do índice de transação à medida que a área dos imóveis vai aumentando. Nas 

freguesias de Benfica, Carnide e da Ajuda, os imóveis com menores áreas são transacionados a valores mais 

elevados que os imóveis com áreas maiores. Se se considerar a freguesia da Ajuda, as conclusões aferidas para a 

área são coniventes com as conclusões obtidas para a tipologia pois imóveis com áreas menores resultam em 

tipologias mais pequenas. Na freguesia de Belém esta premissa não é verificada possivelmente porque muitos 

imóveis têm áreas consideráveis mas as divisões são maiores, o que leva a uma diminuição da sua tipologia. 

Para o andar em que se situa o imóvel, foi possível observar que nas freguesias do Lumiar e de Carnide, os 

imóveis situados em andares mais baixos são transacionados a índices superiores aos dos imóveis situados em 

apartamentos mais elevados. Apenas em São Domingos de Benfica e em Lisboa essa tendência foi invertida. Estas 

conclusões devem-se ao facto de a freguesia de São Domingos de Benfica ser constituída por vários edifícios com 

muitos andares, comparativamente às freguesias do Lumiar e de São Domingos de Benfica. Quanto menor o 

número de andares, menor é a propensão dos compradores para adquirir imóveis mais elevados. Outra 

justificação pode estar relacionada com a vista. Quanto mais apelativa for, maior será o interesse por imóveis 

mais elevados. 

A variável relativa ao tipo de comprador foi a que registou a relevância mais baixa verificada quando 

analisados todos os imóveis da base de dados. Apenas nas freguesias de São Domingos de Benfica e na Ajuda 

esta variável foi considerada importante e a sua contribuição para o índice de transação demonstra que os 

imóveis adquiridos por compradores particulares nacionais resultaram nos maiores índices verificados. Tal como 
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para o estado de abandono e o ónus, os resultados desta variável podem ser pouco precisos visto que grande 

parte dos imóveis da base de dados não terem informação conhecida. 

Quando analisadas as variáveis de acordo com a sua importância para a determinação do índice de transação 

de imóveis no concelho de Lisboa, a variável que obteve o maior valor na importância do preditor foi a freguesia 

em que os vários imóveis se inserem. Através dos resultados do teste dos Subconjuntos Homogéneos observa-

se que as freguesias da Ajuda, São Domingos de Benfica, Benfica e Campolide resultam nas médias do índice de 

transação mais baixas verificadas no conjunto das oito freguesias. Em seguida surgem as freguesias de Carnide, 

Alcântara e Lumiar e, por último, a freguesia de Belém com a média mais alta registada. 

 

5.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

O contexto deste trabalho permitiu aumentar a perceção acerca das flutuações a que o setor do mercado 

imobiliário está sujeito e da sua contribuição cada vez mais expressiva na economia da maioria dos países 

desenvolvidos. Numa cidade como Lisboa, onde a procura de habitações têm vindo a aumentar 

exponencialmente, surge a necessidade de aumentar o número de imóveis, seja através de construção nova em 

zonas em que ainda há terrenos disponíveis para tal, ou através da reabilitação e/ou restauro de imóveis já 

existentes. Também as freguesias procuram continuamente melhorar e inovar para atrair novos investidores.  

A existência de inúmeros artigos e dissertações relativos à análise do mercado imobiliário, elaborados para 

anos já passados, e o facto deste trabalho ter sido elaborado para um período definido de tempo, levam a que 

surja a possibilidade de analisar continuamente este setor nos próximos anos, visto que os resultados poderão 

ser consideravelmente diferentes dos obtidos no presente.  
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