
 

 

Análise das preferências dos compradores no mercado 

imobiliário habitacional de Lisboa 

Freguesias da Estrela, Campo de Ourique, Santo António, 

Misericórdia, Santa Maria Maior, Alvalade, Areeiro e Avenidas 

Novas 

 

Maria Fragoso Rebelo De Penha Monteiro 

 

Dissertação para obtenção de Grau de Mestre em 

Engenharia Civil 

 

Orientadores 

Prof. Doutor Carlos Paulo Novais Oliveira da Silva Cruz 

Prof. Doutor Vítor Faria e Sousa 

 

Júri 

Presidente: Prof. Doutor Jorge Manuel Caliço Lopes de Brito 

Orientador: Prof. Doutor Vitor Faria e Sousa 

Vogal: Prof. Doutor Pedro Manuel Gameiro Henriques 

 

Maio 2019 

 



ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

Declaração 

Declaro que o presente documento é um trabalho original da minha autoria e que cumpre todos os 

requisitos do Código de Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



v 
 

Resumo 

Depois de um período de crise, com a recuperação da atividade económica e o facto de Lisboa se ter 

tornado um destino para investimento estrangeiro no setor imobiliário, o mercado imobiliário experiencia 

uma fase de crescimento acelerado.  

Sabendo-se pouco sobre os atributos que influenciam o valor de transação do imóvel, este estudo tem 

como objetivo identificar esses atributos e quantificar a sua influência nesse mesmo valor. Procedeu-

se, em primeiro lugar, à caracterização do caso de estudo e posteriormente desenvolveu-se uma 

análise estatística com base em cinco métodos: One-Way ANOVA, Regressão Linear, Regressão não 

Linear, Modelos Lineares Generalizados e Rede Neuronal utilizando o software SPSS Statistic. Este 

estudo foi desenvolvido utilizando uma base de dados com o registo dos valores normalizados de 

transação dos imóveis vendidos nos últimos 10 anos no concelho de Lisboa (2008-2017). 

Chegou-se à conclusão de que, para a zona 5-Estrela e Campo de Ourique e para a zona 6-Centro 

Histórico, obteve-se resultados semelhantes tendo sido identificados os seguintes atributos como tendo 

influência no valor de transação do imóvel: área, tipo de comprador, se o imóvel estava abandonado 

no momento de compra, condição do imóvel e tipologia. Na zona 5, a condição do edifício e na zona 6 

o ónus do imóvel, foram também identificados como influentes. Enquanto que para a zona 7-Avenidas 

Novas foram identificados os seguintes atributos: condição do imóvel, ano de construção e freguesia. 

No fim deste estudo, confirmou-se as expectativas em relação ao comportamento do mercado nas 

diferentes zonas. 

Palavras-chave: Mercado Imobiliário, Atributos, Lisboa, Valores de Transação 
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Abstract 

After a period of economic crisis, with the recovery of economic activity and the fact that Lisbon has 

become a destination for real estate investment from foreigners, the real estate market is in a phase of 

accelerated growth. 

As not much is known about the attributes that influence the transaction value of the property, this study 

intends to identify these attributes and quantify the weight of its influence in that same value. For this 

purpose, a characterization of the case study was first carried out and then a statistical analysis was 

developed based on five methods: One-Way ANOVA, Linear Regression, Nonlinear Regression, 

Generalized Linear Models and Neural Network using the software SPSS Statistic. This study was 

developed using a database with the registration of the normalized transaction values of properties sold 

in the last 10 years in Lisbon (2008-2017). 

It was concluded that for zone 5-Estrela and Campo de Ourique and for zone 6–Centro Histórico, similar 

results were obtained and the following attributes were identified as having influence on the transaction 

value of the property: area, the buyer, whether the property was abandoned at the time of purchase, 

condition of the property and typology. The condition of the building in zone 5 and the onus in zone 6, 

were also identified as influential.  Whereas for zone 7–Avenidas Novas the following attributes were 

identified: condition of the property, year of construction and parish. At the end of this study, expectations 

were confirmed regarding market behavior in the different zones. 

Keywords: Real Estate Market, Attributes, Lisbon, Transaction Value 
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1. Introdução 

 Enquadramento 

Enquadrada no mestrado integrado em Engenharia Civil, esta dissertação desenvolveu uma análise de 

identificação dos fatores preferenciais na transação de imóveis em oito freguesias do concelho de 

Lisboa (Campo de Ourique, Estrela, Misericórdia, Santa Maria Maior, Santo António, Alvalade, Areeiro 

e Avenidas Novas).  

A escolha deste tema deve-se ao facto de o mercado imobiliário em Lisboa estar numa fase de 

crescimento acelerado. Depois de um período de crise onde muitas famílias adiaram a decisão de 

compra de casa, com a recuperação da atividade económica e a manutenção das taxas de juro em 

mínimos históricos, com as melhorias no acesso ao crédito à habitação, e o facto de Lisboa se ter 

tornado um destino para investimento estrangeiro no sector imobiliário, que viram uma oportunidade 

no Programa “Residentes não habituais” e Golden Visa. Neste contexto de otimismo económico 

adicionou-se ainda a procura de casas com a finalidade de colocação no mercado de arrendamento 

motivada pelo turismo, mas também motivada pelo arrendamento para primeira habitação devido à 

alteração da lei do alojamento local e da lei das rendas, criando assim uma tempestade perfeita, um 

“boom” do mercado imobiliário. 

 Objetivos 

O objetivo desta dissertação foi identificar e quantificar os fatores que influenciam o valor de transação 

de um imóvel. 

O valor de transação é influenciado por dois tipos de fatores: 

• fatores internos; 

• fatores externos. 

Os fatores internos incluem os atributos do imóvel e as características da localização. Esta categoria 

de fatores capta a influência das características intrínsecas dos imóveis e da sua localização no valor 

dos imóveis, permitindo explicar, num determinado contexto económico, a diferença de valor entre 

imóveis. 

Os fatores externos são, predominantemente, atributos macroeconómicos como o estado da economia, 

a oferta e procura, as taxas de juro e o desemprego. Esta categoria de fatores explica a evolução do 

valor médio dos imóveis no tempo de uma forma generalizada ou para uma localização específica. 

A presente dissertação apenas aborda os fatores intrínsecos dos imóveis e, indiretamente, a 

localização com o objetivo de avaliar a sua influência no valor dos imóveis em oito freguesias de Lisboa. 

A análise foi feita em valores de transação reais por metro quadrado normalizados pelo valor médio de 

cada ano, semestre e trimestre. A normalização foi utilizada para salvaguardar a confidencialidade da 

informação e eliminar a influência da evolução do valor médio dos imóveis ao longo do tempo. Esta 
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abordagem pressupõe que a influência de fatores externos e internos é independente, o que implica 

assumir que a influência dos fatores internos no valor relativo dos imóveis é constante ao longo do 

tempo.  

O resultado final da dissertação é o desenvolvimento de modelos que permitam estimar o valor de 

transação de um imóvel nas freguesias de Lisboa em estudo. 

 Metodologia 

A dissertação foi desenvolvida utilizando uma base de dados com o registo dos valores normalizados 

de transação dos imóveis vendidos nos últimos 10 anos no concelho de Lisboa (2008-2017). A análise 

foi também limitada a três zonas usualmente utilizadas em termos imobiliários para caracterizar o 

mercado imobiliário na cidade de Lisboa, nomeadamente as zonas 5, 6 e 7, que compreendem as 

seguintes freguesias: 

• zona 5 (Estrela/Campo de Ourique) – Campo de Ourique e Estrela; 

• zona 6 (Centro Histórico) – Misericórdia, Santa Maria Maior e Santo António; 

• zona 7 (Avenidas Novas) – Alvalade, Areeiro e Avenidas Novas. 

O estudo da influência das variáveis intrínsecas dos imóveis e da localização (ao nível da freguesia) e 

o desenvolvimento dos modelos preditivos foi realizado com recurso a ferramentas estatísticas. 

 Estrutura  

A presente dissertação é composta por cinco capítulos. 

O presente capítulo expõe o enquadramento, os objetivos e a metodologia desta dissertação. 

No segundo capítulo, realizou-se uma revisão da literatura, onde se identifica os diferentes atributos 

que influenciam o valor do imóvel, em diferentes cidades mundiais e se identifica as ferramentas 

estatísticas utilizadas pelos diferentes autores. 

No terceiro capítulo, em primeiro lugar, apresenta-se o caso de estudo através de uma descrição das 

freguesias estudadas e de uma caracterização da base de dados. Em segundo lugar, apresenta-se a 

metodologia aplicada nesta dissertação. 

O quarto capítulo, é o capítulo, onde se apresenta como se aplicou os diferentes métodos estatísticos 

e se discute os resultados, identificando as diferentes variáveis que influenciam o valor do imóvel por 

metro quadrado nas freguesias estudadas da cidade de Lisboa.  

No quinto capítulo, foi feita uma conclusão do estudo realizado, assim como a identificação dos 

possíveis trabalhos futuros que irão permitir mais conclusões acerca deste tema. 
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2. Revisão da Literatura 

 Considerações gerais 

Um mercado é um sistema onde compradores e vendedores se juntam para transacionar bens e 

serviços mediante mecanismos de preços. O mercado imobiliário, tem características especificas muito 

diferentes de outros sectores económicos, visto que mobiliza capitais de grandes dimensões por cada 

unidade. O ciclo de exploração é longo e com custos elevados de operação e manutenção para além 

de um bem imobiliário ser um bem único e dificilmente divisível, suscetível de interferências por 

medidas políticas e administrativas. Sendo investimentos a longo prazo, tendem a aumentar a incerteza 

e o risco.  

Surge assim a necessidade de avaliar o bem imobiliário, atribuindo-lhe um valor. O valor de um bem 

de acordo com o International Valuation Standards Committee (IVSC) (2007) é: “Market value is the 

estimated amount for which an asset should exchange on the date of appraisal between a willing buyer 

and a willing seller in an arm’s length transaction after proper marketing wherein the parties had each 

acted knowledgeably, prudently and without compulsion.” 

O valor de um imóvel no mercado é influenciado por um conjunto de atributos que podem ser divididos 

em três categorias (Dubin, 1988; Chin e Chau, 2003): i) atributos físicos; ii) atributos de localização; e 

iii) atributos de vizinhança. Os atributos físicos são referentes ao imóvel em si, descrevem as 

características físicas do mesmo, como por exemplo, o número de quartos, a área do imóvel e se tem 

ou não uma lareira. Os atributos de localização descrevem as características geográficas do imóvel, 

como por exemplo, a distância a diferentes tipos de transportes públicos e a distância ao centro da 

cidade. Os atributos de vizinhança são os mais difíceis de ser quantificados, uma vez que estes 

atributos descrevem a influência das áreas circundantes no valor do imóvel, como por exemplo, a 

qualidade das escolas e a taxa de criminalidade (Hui et al., 2014).     

 Variáveis explicativas 

Os atributos físicos são uma das categorias de atributos que influencia o valor do imóvel, sendo que 

estes atributos descrevem as características físicas do imóvel.  

A área do imóvel é referenciada nos estudos de duas maneiras de forma direta pela utilização do seu 

valor absoluto ou de forma indireta pela utilização do preço por metro quadrado. A utilização do valor 

por metro quadrado permite comparar imóveis de diferentes áreas e assim estudar a influência de 

outros atributos que estariam diluídos se a área fosse estudada como atributo. Quando aparece como 

atributo, é o parâmetro que mais influencia o valor do imóvel (Chin e Chau, 2003; Selim, 2009). Na 

maioria dos estudos, a área influencia positivamente o valor do imóvel (Sirmans et al., 2005).  

Contudo, a valorização que os compradores atribuem a esta característica é variada. De facto, Zietz et 

al. (2008) constataram que, no Utah, os compradores com maior poder de compra dão mais valor a 

este atributo do que compradores com menor poder de compra. Neste estado, o valor por metro 
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quadrado adicional nas casas da gama mais alta é duas vezes e meia superior ao valor por metro 

quadrado adicional nas casas da gama mais baixa. 

Para além da área do imóvel, a área do lote valoriza o imóvel tendo sido estudado o seu efeito no valor 

do imóvel em várias cidades como em Orem e Provo no Utah (Zietz et al., 2008) e em Charlotte na 

Carolina do Norte (Munroe, 2007). 

Em relação à idade do imóvel, esta é um dos atributos que a maioria dos estudos aponta como um dos 

fatores que mais influencia o valor do imóvel. Esta característica geralmente afeta negativamente o 

valor, ou seja o comprador está disposto a pagar mais por um imóvel mais recente (Yu et al., 2007; Hui 

et al., 2014; Arribas et al., 2016). Em Atenas, em média, o imóvel desvaloriza 1720€ por ano a partir do 

ano de construção (Stamou et al., 2017) e em Hong Kong o imóvel desvaloriza 61,94 HKD por ano (H. 

G. Kim et al., 2015).  

Todavia, por diversas razões o contrário pode ocorrer, como em Seoul em que até aos 8,7 anos o valor 

diminui e a partir daí aumenta com a idade (H. Kim et al., 2015) ou como em Istanbul que a idade 

valoriza os imóveis visto que os imóveis mais recentes localizam-se na parte asiática da cidade e há 

mais procura na parte europeia da cidade (Ebru e Eban, 2011). Isto porque é esperado que quanto 

mais antigo o bairro é mais investimento público teve, como escolas e instalações recreativas (Keskin, 

2008). Em Tucson, no Arizona, imóveis mais antigos localizam-se na zona mais central da cidade, logo 

a idade valoriza o imóvel por causa da localização (Fik et al., 2003).  

Outro atributo que influencia o valor do imóvel é o piso em que se encontra. Se o prédio tiver elevador 

quanto mais alto o andar, mais valorizado este é (Amédée-Manesme et al., 2017).  

O número de quartos é outra característica do imóvel que a maioria dos artigos aponta como um dos 

fatores que mais influencia o valor do imóvel (Selim, 2009). Sendo que mais um quarto implica também 

uma área maior do imóvel, este atributo tem um efeito positivo no valor do mesmo (Ebru e Eban, 2011). 

Num estudo realizado, em Simsbury e em  Avon, no Connecticut, cada quarto adicional aumenta o valor 

do imóvel em 4% (Paterson e Boyle, 2002).  

Como o número de quartos, o número de casas de banho, é também uma variável que a maioria dos 

estudos indica como uma das que mais influencia o valor do imóvel (Zietz et al., 2008). Diversos estudos 

em diferentes cidades do mundo como Milwaukee no Wisconsin (Yu et al., 2007), em Douglas County 

no Nebraska (Decker et al., 2005), em Charlotte na Carolina do Norte (Munroe, 2007) e em Istanbul 

(Ebru e Eban, 2011) chegam à conclusão que o número de casas de banho tem um efeito positivo no 

valor do imóvel, valorizando-o. 

A eficiência energética de um imóvel é um atributo que influencia, igualmente, o valor do mesmo. 

Imóveis mais recentes tendem a ter uma maior eficiência energética. A eficiência energética de um 

imóvel pode ser avaliada pelo certificado energético que tem uma escala que vai do A+ (muito eficiente) 

ao F (pouco eficiente). Este certificado é obrigatório na União Europeia para todos os novos edifícios e 

para todos imóveis que venham a ser vendidos ou arrendados (Davis et al., 2015). Davis et al. (2015) 

chegam à conclusão de que o certificado tem uma pequena influência positiva no valor do imóvel.  
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Um imóvel ter uma garagem é um atributo que influencia o valor do mesmo positivamente (Zietz et al., 

2008; Stamou et al., 2017). Num estudo realizado em Istanbul, o facto de um imóvel ter uma garagem 

valoriza o imóvel em 14%, sendo que a garagem pode ser um indicador do tamanho e da qualidade do 

imóvel (Ebru e Eban, 2011). Em Paris, como encontrar lugares para estacionar é bastante difícil, mesmo 

tendo os moradores acesso a licenças que permitem estacionar na rua pagando tarifas mais baixas, 

continua a haver uma grande procura por garagens. Para imóveis de valor elevado, o imóvel em média 

valoriza 4,7% com um lugar de estacionamento e 8,9% por dois lugares de estacionamento, enquanto 

para imóveis de valor reduzido o facto de ter dois lugares de garagem já não valoriza o imóvel (Amédée-

Manesme et al., 2017). 

O jardim é um atributo que valoriza o imóvel. Num estudo realizado em Paris, imóveis da gama mais 

alta valorizam 21,6% por terem jardim, enquanto imóveis da gama mais baixa valorizam 14,5% 

(Amédée-Manesme et al., 2017). 

O imóvel ter uma piscina é outra característica que o valoriza, segundo estudo realizados em Instanbul 

e Hong Kong. Sendo que em Hong Kong, a piscina valoriza o imóvel em 13% (Keskin, 2008; Jim e 

Chen, 2009). Contudo em Orem e Provo no Utah este atributo não tem influência no valor do imóvel 

(Zietz et al., 2008). 

A cave é outra característica que pode influenciar positivamente o valor do imóvel, segundo um estudo 

realizado em Bellingham, Washington (Benson et al., 1998). Todavia, em Orem e Provo no Utah este 

atributo não tem influência no valor do imóvel (Zietz et al., 2008). 

Atributos como varandas, pátios, decks e terraços, também, podem ser identificados como possíveis 

influenciadores do valor do imóvel. Um estudo realizado em Castellón, Espanha, chega à conclusão 

que em maior número de metros quadrados de varanda influencia o valor do imóvel positivamente 

(Morancho, 2003). Em Bellingham, Washington, Benson et al. (1998) conclui que o imóvel valoriza por 

ter um deck e em Baltimore, Maryland, Dubin (1988) chega à conclusão que ter um pátio também 

valoriza o imóvel.  Todavia, um estudo realizado, em Orem e em Provo, no Utah chega à conclusão de 

que um imóvel ter um pátio ou um deck não influencia o valor do imóvel (Zietz et al., 2008). Enquanto 

um estudo realizado, em Hong Kong, indica o terraço como um atributo que valoriza o imóvel (H. G. 

Kim et al., 2015).  

Um edifício ter um elevador valoriza os imóveis, por exemplo, em Atenas, a falta de um elevador no 

edifício desvaloriza o imóvel em 11.176€ (Stamou et al., 2017). 

Características do imóvel como ter uma lareira, ar condicionado ou aquecimento central têm efeito no 

valor do mesmo. Sirmans et al. (2005), na revisão da literatura que faz, chega à conclusão de que a 

maioria dos estudos analisados concluem que a lareira e o ar condicionado são atributos que valorizam 

o imóvel. Os estudos realizados, em Milwaukee, no Wisconsin (Yu et al., 2007) e em Atenas (Stamou 

et al., 2017) chegam à mesma conclusão. Dois estudos realizados, em Istambul, concluem que o 

aquecimento central também influencia positivamente o valor do imóvel (Selim, 2009; Ebru e Eban, 

2011). 
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Com a revisão da literatura, analisaram-se 37 artigos científicos. Na Tabela 2.1, resume-se a frequência 

que cada atributo físico é analisado e a sua influência no valor do imóvel.  

Tabela 2.1 – Influência dos atributos físicos no valor do imóvel  

 

Número de 
vezes que o 

atributo é 
analisado 

Influência 
Positiva 

Influência 
Negativa 

Sem 
Influência 

Área do Imóvel 28 27 1 0 

Área do Lote 8 7 0 1 

Idade do Imóvel 30 6 20 4 

Andar do Imóvel 10 9 0 1 

Número de Quartos 15 12 2 1 

Número de Casas de Banho 13 13 0 0 

Certificado Energético 1 1 0 0 

Garagem 16 12 2 2 

Jardim 4 2 1 1 

Piscina 5 3 1 1 

Cave 4 3 0 1 

Pátios, Decks, Varandas ou 
Terraços 

7 5 0 2 

Elevador 4 4 0 0 

Lareira 7 7 0 0 

Ar Condicionado 5 5 0 0 

Aquecimento Central 5 5 0 0 

 

Para além dos atributos físicos, outra categoria de atributos que influencia o valor do imóvel é a sua 

localização. A localização de um imóvel é de extrema importância e tem uma influência considerável 

no valor, podendo ser até mais relevante que as características do mesmo. 

Um dos principais fatores para avaliar a localização de um imóvel é a distância em relação ao centro 

da cidade, sendo que, quanto maior é essa distância, maior é a desvalorização do imóvel (Wen et al., 

2005). Todavia, um estudo realizado, em Pequim, chegou à conclusão de que a distância ao centro da 

cidade não afeta o valor do imóvel, uma vez que, com o desenvolvimento destas cidades com dezenas 

de milhões de habitantes, deixou de existir um único centro da cidade havendo, assim, vários centros 

(He et al., 2010). Por sua vez, um estudo realizado, em Hong Kong, conclui que o tempo para ir do 

imóvel ao centro da cidade tem um efeito negativo no valor do imóvel (Hui et al., 2014). 

A acessibilidade aos transportes públicos é um determinante importante do valor do imóvel podendo 

ser quantificado através da disponibilidade de transportes, o custo, o tempo de viagem e a conveniência 

dos transportes (So et al., 1997), sendo a distância, às estações de autocarros, de metro e de comboio 

uma ferramenta para medir a acessibilidade aos transportes públicos. Em Pequim, a proximidade aos 

transportes públicos valoriza o imóvel (Zheng e Kahn, 2008; Xiao et al., 2017). Adair et al. (2000) infere 

que, em Belfast, nas zonas mais desfavorecidas, há uma influência da acessibilidade aos transportes 

públicos, no valor do imóvel enquanto que, em zonas mais favorecidas, a acessibilidade aos transportes 
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públicos não influencia o valor. Em Seoul, a distância ao metro é insignificante para o valor do imóvel, 

uma vez que Seoul tem uma rede de metropolitano muito desenvolvida que abrange praticamente a 

cidade inteira (H. Kim et al., 2015). A distância ao metro, em Hong Kong, tem mais influência no valor 

do imóvel quando este é da gama mais baixa (H. G. Kim et al., 2015).  Em Amesterdão, Roterdão e 

Enschede, Debrezion et al. (2011) estuda não só a influência da distância à estação de comboios mais 

próxima, mas também, a distância à estação de comboios mais frequentemente escolhida, na zona à 

qual pertence o imóvel. Concluem que a segunda influencia mais o valor do imóvel.  

A vista é um atributo que depende da localização do imóvel (Benson et al., 1998), sendo um atributo 

que na maioria dos estudos valoriza o imóvel mas que também pode desvalorizar dependendo do tipo 

de vista. A vista não é um atributo que o imóvel tem ou não tem, a vista pode ser classificada por tipo 

(vista para o mar, vista para um campo de golf, vista para uma montanha) e por qualidade (vista total, 

vista parcial) (Benson et al., 1998).  

Jim e Chen (2009) chegaram à conclusão, num estudo realizado, em Hong Kong, que a vista para o 

mar valoriza o imóvel em 2% a 3%. Um estudo realizado, em Seoul, conclui que a vista afeta 

positivamente o valor do imóvel, sendo que, em imóveis da gama mais alta, a vista tem uma maior 

influência no valor do imóvel podendo valorizar a casa, em 12,8% (H. Kim et al., 2015). Em Atenas, o 

imóvel ter vista para o mar aumenta o valor do imóvel em 3.940€ (Stamou et al., 2017). 

Porém um estudo realizado por Tse e Love (2000) chegou a conclusão que, por razões idênticas, a 

vista para um cemitério tem um efeito negativo no valor do imóvel. 

O risco de um sismo é uma variável que também afeta o valor de um imóvel, 1% de aumento deste 

risco terá uma influência negativa no valor do imóvel (Keskin, 2008). 

Com a revisão da literatura, analisaram-se 37 artigos científicos. Na Tabela 2.2, resume-se a frequência 

que cada atributo de localização é analisado e a sua influência no valor do imóvel.  

Tabela 2.2 - Influência dos atributos de localização no valor do imóvel 

 

Número de 
vezes que o 

atributo é 
analisado 

Influência 
Positiva 

Influência 
Negativa 

Sem 
Influência 

Proximidade ao Centro da Cidade 10 6 2 2 

Proximidade a Transportes 
Públicos 

11 10 0 1 

Vista 11 9 1 1 

Risco de Sismo 2 0 2 0 

 

Os atributos de vizinhança são os mais difíceis de quantificar, tendo como intuito caracterizar o 

bairro/zona onde o imóvel se insere, visto que esses fatores também influenciam o valor do imóvel.  

Diversos autores apresentam uma classificação para esses atributos. Chin and Chau (2003) classificam 

em três categorias:  
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• variáveis socioeconómicas que caracterizam os vizinhos como, por exemplo, o rendimento 

médio e as suas habilitações literárias; 

• variáveis que medem a qualidade dos serviços públicos como escolas e hospitais;  

• externalidades como a taxa de criminalidade, a qualidade do ar e a poluição sonora.  

O rendimento médio da vizinhança é um atributo que, segundo um estudo realizado em Istambul, 

influencia o valor do imóvel. Quanto maior o rendimento médio da vizinhança, maior é o valor do imóvel 

(Keskin, 2008).  

As habilitações literárias da vizinhança é outro atributo socioeconómico que influencia o valor de um 

imóvel, por exemplo, em Roanoke, Virginia uma maior percentagem de população com o ensino 

superior, valoriza o imóvel (Poudyal et al., 2009). 

A proximidade e qualidade dos estabelecimentos de ensino é outra variável que é indicada por vários 

autores como uma das que influencia o valor do imóvel. Downes e Zabel (2002) e Hui et al. (2014) 

concluem que a qualidade das escolas nas proximidades do imóvel é um atributo que valoriza o mesmo. 

H. Kim et al. (2015), concluem que a proximidade a uma escola, influencia positivamente o valor do 

imóvel especialmente em bairros mais desfavorecidos tendo uma influência maior do que a qualidade 

das escolas. Em Pequim, a proximidade a uma escola também valoriza o imóvel, mas a qualidade da 

escola nas proximidades do imóvel tem uma maior influência (Xiao et al., 2017).  

Em relação à proximidade a um hospital, um estudo realizado, em Seoul, conclui que desvaloriza o 

imóvel, pois esta proximidade não é desejável devido ao congestionamento que provoca, ao barulho 

das sirenes das ambulâncias e também devido a superstições (Huh e Kwak, 1997). 

A criminalidade como por exemplo, a taxa de assaltos a residências, tem um efeito negativo no valor 

do imóvel, sendo que compradores de imóveis da gama mais alta, atribuem ligeiramente mais 

importância a este atributo do que o compradores de imóveis na gama mais baixa (Wilhelmsson e 

Ceccato, 2015). 

A poluição sonora devido a barulho de automóveis é outro fator que desvaloriza o imóvel, sendo que 

por cada decibel em bairros de classe média alta o valor reduz em 0,48%, em bairros de classe media 

baixa o valor reduz em 0,30% e nos bairros mais pobres o valor reduz em 0,08% (Palmquist, 1992).  

A qualidade do ar é outra variável que pode influenciar o valor do imóvel, sendo que menos poluição 

influencia positivamente o valor do imóvel (Zheng e Kahn, 2008; Xiao et al., 2017). 

Maior distância a grandes empregadores é um atributo que Munroe (2007), conclui que influencia 

negativamente o valor do imóvel. Contudo, Keskin (2008), num estudo realizado em Istanbul, chega à 

conclusão que o tempo de viagem para o trabalho não tem influência no valor do imóvel, podendo ser 

explicado por ser uma cidade com uma estrutura policêntrica.  

A proximidade a zonas comerciais ou centro comerciais, segundo H. G. Kim et al. (2015) não tem um 

efeito significativo no valor do imóvel e segundo Xiao et al. (2017) tem um efeito positivo no valor do 

imóvel.  
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A distância a zonas verdes, como parques é outra variável estudada por diversos autores como 

influenciadora do valor do imóvel. Estudos realizados em diferentes partes do mundo como, em Pequim 

(Zheng e Kahn, 2008), em Cagliari, Itália (Zoppi et al., 2015), em Castellón, Espanha (Morancho, 2003) 

e em Roanoke, na Virgínia (Poudyal et al., 2009) concluem que a proximidade a zonas verdes valoriza 

o imóvel. Melichar e Kaprová (2013) conclui que a proximidade a um espaço verde só valoriza o imóvel 

se for próximo o suficiente, chega também à conclusão de que não só a distância a uma zona verde, 

mas também a sua área tem influência no valor do imóvel.    

Com a revisão da literatura, analisaram-se 37 artigos científicos. Na Tabela 2.3, resume-se a frequência 

que cada atributo de localização é analisado e a sua influência no valor do imóvel.  

Tabela 2.3 - Influência dos atributos de vizinhança no valor do imóvel 

 

Número de 
vezes que o 

atributo é 
analisado 

Influência 
Positiva 

Influência 
Negativa 

Sem 
Influência 

Rendimento Médio 6 5 0 1 

Habilitações Literárias 3 3 0 0 

Proximidade a Escolas de 
Qualidade 

10 8 1 1 

Proximidade a um Hospital 5 1 3 1 

Criminalidade 3 0 2 1 

Poluição Sonora 1 0 1 0 

Qualidade do Ar 4 3 1 0 

Proximidade a Grandes 
Empregadores 

3 3 0 0 

Proximidade a Zonas Comerciais 
ou Centro Comerciais 

6 2 1 3 

Proximidade a Zonas Verdes 10 8 1 1 
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A influência dos atributos no valor dos imóveis não é totalmente independente do contexto, mas existem 

tendências dominantes que se resumem na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 - Atributos e a sua influência no valor do imóvel 

  Influência no 
Valor do Imóvel 

Atributos Físicos 

Área do Imóvel + 

Área do Lote + 

Idade do Imóvel ? 

Andar do Imóvel + 

Número de Quartos + 

Número de Casas de Banho + 

Certificado Energético + 

Garagem + 

Jardim ? 

Piscina + 

Cave + 

Pátios, Decks, Varandas ou Terraços + 

Elevador + 

Lareira + 

Ar Condicionado + 

Aquecimento Central + 

Atributos de 
Localização 

Proximidade ao Centro da Cidade + 

Proximidade a Transportes Públicos + 

Vista + 

Risco de Sismo - 

Atributos de 
Vizinhança 

Rendimento Médio + 

Habilitações Literárias + 

Proximidade a Escolas de Qualidade + 

Proximidade a um Hospital ? 

Criminalidade - 

Poluição Sonora - 

Qualidade do Ar + 

Proximidade a Grandes Empregadores + 

Proximidade a Zonas Comerciais ou Centro Comerciais ? 

Proximidade a Zonas Verdes + 
 

 Ferramentas de modelação 

Para identificar e quantificar a influência que cada variável tem no valor do imóvel, é necessário recorrer 

a ferramentas estatísticas. Que se dividem em dois grupos: 

• as ferramentas da estatística clássica, como a regressão linear, em que a função matemática 

que relaciona as variáveis explicativas com a variável dependente tem de ser definida à priori; 

• as ferramentas baseadas em dados, que o exemplo mais conhecido e utilizado são as redes 

neuronais, são as que decorrem do usualmente designado por inteligência artificial. 
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A grande maioria dos artigos científico estudados utiliza várias ferramentas na sua análise e é feita uma 

comparação dos resultados dos diferentes métodos.  

A regressão linear e a regressão logística são as ferramentas mais utlizadas nos artigos científicos 

estudados sendo que a regressão logística pode ter diferentes modelos como o modelo semi-log, o 

modelo double-log e o modelo trans-log. Com a revisão da literatura, analisaram-se 37 artigos 

científicos. Na Tabela 2.5, resume-se as ferramentas mais utilizadas. 

Tabela 2.5 - Ferramentas Estatísticas 

 Número de vezes que a ferramenta estatística é 
utilizada 

Regressão Linear 23 

Regressão Logística 19 

Modelo semi-log 15 

Modelo double-log 6 

Modelo trans-log 1 

Regressão Quantílica 5 

Rede Neuronal 1 

 

No que diz respeito ao desempenho de cada ferramenta, num estudo realizado em Hong Kong, foram 

analisados oito modelos diferentes tendo-se concluído que a regressão box-cox, obteve melhores 

resultados de que a regressão linear e de que a regressão double-log. No entanto, o desempenho deste 

modelo não é tão bom como a regressão semi-log. A regressão quantílica box-cox na mediana obteve 

melhores resultados de que a regressão semi-log, tendo o melhor modelo sido a regressão quantílica 

box-cox estimada no nível quantil selecionado (H. G. Kim et al., 2015). 

Num estudo realizado na Turquia, modelou-se os dados através da regressão linear e da rede neuronal 

tendo-se chegado à conclusão que a rede neuronal é a melhor alternativa para prever o valor de um 

imóvel na Turquia (Selim, 2009). 
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3. Caso de Estudo e Metodologia 

 Caso de estudo 

Nesta dissertação, o caso de estudo abrangeu três zonas do concelho de Lisboa que, por sua vez, se 

dividem em oito freguesias, nomeadamente: 

• a freguesia da Estrela e a freguesia de Campo de Ourique que compõem a zona 5; 

• a freguesia de Santo António, a freguesia da Misericórdia e a freguesia de Santa Maria Maior 

que compõem a zona 6; 

• a freguesia de Alvalade, a freguesia do Areeiro e a freguesia das Avenidas Novas que 

compõem a zona 7. 

3.1.1 Breve descrição das freguesias 

A Estrela é uma freguesia do concelho de Lisboa que foi criada durante a reorganização administrativa, 

em 2012. As freguesias da Lapa, dos Prazeres e de Santos-o-Velho deixaram de existir para se 

tornarem uma única freguesia, a Freguesia da Estrela. Os limites desta nova freguesia são as 

freguesias de Campo de Ourique, de Alcântara, da Misericórdia e o Rio Tejo como é possível observar 

na Figura 3.1. A área total da freguesia da Estrela é de 2,71 km2, o que representa 3% da área total do 

concelho de Lisboa [W1].  

 

Figura 3.1 - Mapa da freguesia da Estrela (Google Maps, 2018) 

Em termos demográficos, a freguesia da Estrela tinha 20116 habitantes, à data do último censos 

realizado, em 2011. Esse número de habitantes corresponde a 3,67% do total de habitantes do 

concelho de Lisboa (Censos 2011). Em termos de estrutura etária, a Figura 3.2 mostra a distribuição 

da população por faixas etárias na freguesia da Estrela e no concelho de Lisboa.  
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Figura 3.2 - Estrutura etária – Estrela (Censos 2011) 

Entre o censos de 2001 e o censos 2011, na freguesia da Estrela, a população com idades entre 0 e 

14 anos teve uma subida de 14%, a população com idades entre 15 anos e 24 anos teve uma descida 

de 24%, a população com idades entre 25 anos e 64 anos teve uma descida de 2% e a população de 

idades acima dos 65 anos teve uma descida de 15%. No que respeita ao índice de envelhecimento, a 

taxa na freguesia da Estrela é de 170,4% e a do concelho de Lisboa é de 182,8% (Censos 2011). A 

densidade populacional é superior na freguesia da Estrela com 7423 hab./km2 face aos 5524 hab./km2 

do concelho de Lisboa (Censos 2011). A freguesia da Estrela é constituída por 9325 agregados 

familiares que corresponde a 4% do total dos 245894 agregados familiares do concelho de Lisboa 

(Censos 2011). Observando a Figura 3.3, pode-se concluir que o nível de habilitações literárias até ao 

ensino secundário representa 66%, com apenas 33% da população com ensino superior concluído. 

 

Figura 3.3 - Distribuição percentual da população consoante as habilitações literárias - Estrela (Censos 2011) 

Na freguesia da Estrela, a taxa de desemprego é de 10,35% sendo esta inferior à taxa de desemprego 

do concelho de 11,84% (Censos 2011). 

O parque habitacional da freguesia da Estrela representa 5% dos edifícios da cidade de Lisboa (Censos 

2011). A distribuição de números de pisos por edifício tem a seguinte representação percentual, com 

33% com um a dois pisos, 43% com três a quatro pisos e 24% com cinco pisos ou mais. Quanto à 

distribuição percentual dos alojamentos, consoante o seu número de divisões, apurou-se que 7% tem 

uma a duas divisões, 44% tem três a quatro divisões e 49% tem cinco ou mais divisões (Censos 2011). 

As áreas dos alojamentos variam conforme a Figura 3.4. 
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Figura 3.4 - Distribuição percentual dos alojamentos consoante a sua área – Estrela (Censos 2011) 

O uso dado aos edifícios distribui-se em termos percentuais da seguinte forma: 2% dos edifícios são 

não residenciais, 18% são parcialmente residenciais e 80% são exclusivamente residenciais. No que 

diz respeito ao uso dado aos alojamentos, 53% é alojamento arrendado, 41% é alojamento próprio e 

6% tem usos diversos (Censos 2011). Os períodos de construção dos edifícios repartem-se no tempo 

conforme a Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - Distribuição percentual dos edifícios consoante o ano de construção – Estrela (Censos 2011) 

A Freguesia da Estrela é uma freguesia rica em património cultural, com jardins emblemáticos, como o 

Jardim da Estrela e a Tapada das Necessidades, museus, conventos, igrejas, como a Basílica da 

Estrela e palácios. Muitos deles são utilizados para serviços públicos, como: o Palácio de São Bento 

(Assembleia da República e Residência Oficial do Primeiro Ministro) e o Palácio das Necessidades 

(Ministério dos Negócios Estrangeiros). No que diz respeito a museus e teatros, pode-se assinalar os 

seguintes: o Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu do Oriente e a Companhia de Teatro A Barraca. 

A Estrela, apesar de ser uma zona maioritariamente residencial tem, igualmente, inúmeros serviços, 

como embaixadas, uma universidade (Instituto Superior de Economia e Gestão) e um hospital (CUF 

Infante Santo). O comércio local e os supermercados estão bem distribuídos. A restauração e as zonas 

de lazer são abundantes. Esta freguesia está bem servida no que diz respeito à rede de transportes 

com estações de comboio (Alcântara mar, Alcântara terra e Santos), autocarros e elétricos. Estando, 

também, prevista a expansão do metro com a construção de duas estações (Estrela e Santos). 

Campo de Ourique é uma freguesia do concelho de Lisboa que foi criada durante a reorganização 

administrativa, em 2012 e que resultou da união da freguesia de Santa Isabel com a freguesia de Santo 

Contestável. Os limites desta nova freguesia são as freguesias de Campolide, Alcântara, Santo António 

e Estrela como é possível observar na Figura 3.6. A área total da freguesia de Campo de Ourique é de 

1,65 km2, o que representa 2% da área total do concelho de Lisboa [W2].  
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Figura 3.6 - Mapa da freguesia de Campo de Ourique (Google Maps, 2018) 

Em termos demográficos, a freguesia de Campo de Ourique tinha 22132 habitantes, à data do último 

censos realizado, em 2011. Esse número de habitantes corresponde a 4,04% do total de habitantes do 

concelho de Lisboa (Censos 2011). Em termos de estrutura etária, a Figura 3.7 mostra a distribuição 

da população por faixas etárias na freguesia de Campo de Ourique e no concelho de Lisboa. 

 

Figura 3.7 - Estrutura etária – Campo de Ourique (Censos 2011) 

Entre o censos de 2001 e o censos 2011, na freguesia de Campo de Ourique, a população com idades 

entre 0 e 14 anos teve uma subida de 6%, a população com idades entre 15 anos e 24 anos teve uma 

descida de 29%, a população com idades entre 25 anos e 64 anos teve uma descida de 9% e a 

população de idades acima dos 65 anos teve uma descida de 13%. No que respeita ao índice de 

envelhecimento, a taxa na freguesia de Campo de Ourique é de 221,5% e a do concelho de Lisboa é 

de 182,8% (Censos 2011). A densidade populacional é bastante superior na freguesia de Campo de 

Ourique com 13413 hab./km2 face aos 5524 hab./km2 do concelho de Lisboa, sendo a maior das 

freguesias em estudo (Censos 2011). A freguesia de Campo de Ourique é constituída por 10531 

agregados familiares que corresponde a 4% do total dos 245894 agregados familiares do concelho de 

Lisboa (Censos 2011). Observando a Figura 3.8, pode-se concluir que o nível de habilitações literárias 

até ao ensino secundário representa 71%, com apenas 28% da população com ensino superior 

concluído. 
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Figura 3.8 - Distribuição percentual da população consoante as habilitações literárias – Campo de Ourique 

(Censos 2011) 

Na freguesia de Campo de Ourique, a taxa de desemprego é de 10,73% sendo esta inferior à taxa de 

desemprego do concelho de 11,84% (Censos 2011). 

O parque habitacional da freguesia de Campo de Ourique representa 5% dos edifícios da cidade de 

Lisboa (Censos 2011). A distribuição de números de pisos por edifício tem a seguinte representação 

percentual, com 44% com um a dois pisos, 31% com três a quatro pisos e 25% com cinco pisos ou 

mais. Quanto à distribuição percentual dos alojamentos consoante o seu número de divisões, apurou-

se que 6% tem uma a duas divisões, 52% tem três a quatro divisões e 42% tem cinco ou mais divisões 

(Censos 2011). As áreas dos alojamentos variam conforme a Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 - Distribuição percentual dos alojamentos consoante a sua área – Campo de Ourique (Censos 2011) 

O uso dado aos edifícios distribui-se em termos percentuais da seguinte forma: 1% dos edifícios são 

não residenciais, 19% são parcialmente residenciais e 80% são exclusivamente residenciais. No que 

diz respeito ao uso dado aos alojamentos, 54% é alojamento arrendado, 40% é alojamento próprio e 

6% tem usos diversos (Censos 2011). Os períodos de construção dos edifícios repartem-se no tempo 

conforme a Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 - Distribuição percentual dos edifícios consoante o ano de construção – Campo de Ourique (Censos 

2011) 
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Após a implantação da República em 1910, Campo de Ourique foi projetado por Frederico Ressano 

Garcia. Apesar de ser um bairro principalmente residencial, tem um comércio de rua muito vasto, 

inúmeros restaurantes, o mercado de Campo de Ourique e o Centro Comercial das Amoreiras. Tem, 

também, vários jardins, como o Jardim da Parada e o Jardim da Praça do Santo Condestável.  No que 

diz respeito a património cultural, é de mencionar a Igreja de São Contestável e o Aqueduto das Águas 

Livres que um troço passa por esta freguesia. Campo de Ourique está bem servido no que diz respeito 

à rede de transportes públicos com autocarros e elétricos. 

A Misericórdia é uma freguesia do concelho de Lisboa que foi criada durante a reorganização 

administrativa, em 2012, com a união de quatro freguesias (Encarnação, Santa Catarina, Mercês e São 

Paulo). Os limites desta nova freguesia são as freguesias de Santa Maria Maior, Santo António, Estrela 

e o Rio Tejo como é possível observar na Figura 3.11. A área total da freguesia da Misericórdia é de 

1,113 km2, o que representa 1% da área total do concelho de Lisboa [W3].  

 

Figura 3.11 - Mapa da freguesia da Misericórdia (Google Maps, 2018) 

Em termos demográficos, a freguesia da Misericórdia tinha 13041 habitantes, à data do último censos 

realizado, em 2011. Esse número de habitantes corresponde a 2,38% do total de habitantes do 

concelho de Lisboa (Censos 2011). Em termos de estrutura etária, a Figura 3.12 mostra a distribuição 

da população por faixas etárias na freguesia da Misericórdia e no concelho de Lisboa.  

 

Figura 3.12 - Estrutura etária – Misericórdia (Censos 2011) 

Entre o censos de 2001 e o censos 2011, na freguesia da Misericórdia, a população com idades entre 

0 e 14 anos teve uma descida de 16%, a população com idades entre 15 anos e 24 anos teve uma 

descida de 39%, a população com idades entre 25 anos e 64 anos teve uma descida de 1% e a 

população idades acima dos 65 anos teve uma descida de 26%. No que respeita ao índice de 
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envelhecimento, a taxa na freguesia da Misericórdia é de 228,9% e a do concelho de Lisboa é de 

182,8% (Censos 2011). A densidade populacional é aproximadamente o dobro na freguesia da 

Misericórdia com 11717 hab./km2 face aos 5524 hab./km2 do concelho de Lisboa (Censos 2011). A 

freguesia da Misericórdia é constituída por 6583 agregados familiares que corresponde a 3% do total 

dos 245894 agregados familiares do concelho de Lisboa (Censos 2011). Observando a Figura 3.13, 

pode-se concluir que o nível de habilitações literárias até ao ensino secundário representa 73%, com 

26% da população com ensino superior concluído. 

 

Figura 3.13 - Distribuição percentual da população consoante as habilitações literárias – Misericórdia (Censos 

2011) 

Na freguesia da Misericórdia, a taxa de desemprego é de 12,61% sendo esta superior à taxa de 

desemprego do concelho de 11,84% (Censos 2011). 

O parque habitacional da freguesia da Misericórdia representa 4% dos edifícios da cidade de Lisboa 

(Censos 2011). A distribuição de números de pisos por edifício tem a seguinte representação 

percentual, com 18% com um a dois pisos, 52% com três a quatro pisos e 30% com cinco pisos ou 

mais. Quanto à distribuição percentual dos alojamentos consoante o seu número de divisões apurou-

se que 8% tem uma a duas divisões, 49% tem três a quatro divisões e 43% tem cinco ou mais divisões 

(Censos 2011). As áreas dos alojamentos variam conforme a Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 - Distribuição percentual dos alojamentos consoante a sua área – Misericórdia (Censos 2011) 

O uso dado aos edifícios distribui-se em termos percentuais da seguinte forma: 3% dos edifícios são 

não residenciais, 34% são parcialmente residenciais e 63% são exclusivamente residenciais. No que 

diz respeito ao uso dado aos alojamentos, 63% é alojamento arrendado, 32% é alojamento próprio e 

5% tem usos diversos (Censos 2011). Os períodos de construção dos edifícios repartem-se no tempo 

conforme a Figura 3.15. 
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Figura 3.15 - Distribuição percentual dos edifícios consoante o ano de construção – Misericórdia (Censos 2011) 

A freguesia da Misericórdia é uma das freguesias que pertence ao centro histórico de Lisboa, sendo 

assim muito rica em património cultural, com inúmeros museus (Museu Geologia, o Museu das 

Comunicações e o Museu da Farmácia), igrejas, como a Igreja de São Roque, a Praça Luís Camões e 

o Miradouro de São Pedro de Alcântara. Nesta freguesia pode-se encontrar, também, zonas de lazer, 

como o Cais Sodré e o Bairro Alto, vários jardins (Jardim do Príncipe Real e Jardim D. Luís), um vasto 

comércio de rua, o Mercado da Ribeira, o IADE e o Hospital de Jesus. A rede de transportes públicos 

inclui autocarros, elétricos, metro, comboios e barco sendo a estação do Cais Sodré um ponto fulcral 

dos transportes públicos da cidade de Lisboa. 

A freguesia de Santo António pertence ao concelho de Lisboa e foi criada durante a reorganização 

administrativa, em 2012. As freguesias de São José, Coração de Jesus e São Mamede deixaram de 

existir para se tornarem uma única freguesia. Os limites desta nova freguesia são as freguesias de 

Campo de Ourique, de Campolide, das Avenidas Novas, de Arroios, da Misericórdia e de Santa Maria 

Maior como é possível observar na Figura 3.16. A área total da freguesia de Santo António é de 1,494 

km2, o que representa 2% da área total do concelho de Lisboa [W4].  

 

Figura 3.16 - Mapa da freguesia de Santo António (Google Maps, 2018) 

Em termos demográficos, a freguesia de Santo António tinha 11855 habitantes, à data do último censos 

realizado, em 2011. Esse número de habitantes corresponde a 2,16% do total de habitantes do 

concelho de Lisboa (Censos 2011). Em termos de estrutura etária, a Figura 3.17 mostra a distribuição 

da população por faixas etárias na freguesia de Santo António e no concelho de Lisboa. 
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Figura 3.17 - Estrutura etária – Santo António (Censos 2011) 

Entre o censos de 2001 e o censos 2011, na freguesia de Santo António, a população com idades entre 

0 e 14 anos teve uma subida de 6%, a população com idades entre 15 anos e 24 anos teve uma descida 

de 35%, a população com idades entre 25 anos e 64 anos teve uma descida de 5% e a população 

idades acima dos 65 anos teve uma descida de 23%. No que respeita ao índice de envelhecimento, a 

taxa na freguesia de Santo António é de 213,8% e a do concelho de Lisboa é de 182,8% (Censos 

2011). A densidade populacional é superior na freguesia de Santo António com 7935 hab./km2 face aos 

5524 hab./km2 do concelho de Lisboa (Censos 2011). A freguesia de Santo António é constituída por 

5784 agregados familiares que corresponde a 2% do total dos 245894 agregados familiares do 

concelho de Lisboa (Censos 2011). Observando a Figura 3.18, pode-se concluir que o nível de 

habilitações literárias até ao ensino secundário representa 64%, com 35% da população com ensino 

superior concluído. 

 

Figura 3.18 - Distribuição percentual da população consoante as habilitações literárias – Santo António (Censos 
2011) 

Na freguesia de Santo António, a taxa de desemprego é de 10,37% sendo esta inferior à taxa de 

desemprego do concelho de 11,84% (Censos 2011). 

O parque habitacional da freguesia de Santo António representa 3% dos edifícios da cidade de Lisboa 

(Censos 2011). A distribuição de números de pisos por edifício tem a seguinte representação 

percentual, com 15% com um a dois pisos, 45% com três a quatro pisos e 40% com cinco pisos ou 

mais. Quanto à distribuição percentual dos alojamentos consoante o seu número de divisões apurou-

se que 6% tem uma a duas divisões, 39% tem três a quatro divisões e 55% tem cinco ou mais divisões 

(Censos 2011). As áreas dos alojamentos variam conforme a Figura 3.19. 
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Figura 3.19 - Distribuição percentual dos alojamentos consoante a sua área – Santo António (Censos 2011) 

O uso dado aos edifícios distribui-se em termos percentuais da seguinte forma: 10% dos edifícios são 

não residenciais, 30% são parcialmente residenciais e 60% são exclusivamente residenciais (Censos 

2011). No que diz respeito ao uso dado aos alojamentos, 53% é alojamento arrendado, 40% é 

alojamento próprio e 7% tem usos diversos (Censos 2011). Os períodos de construção dos edifícios 

repartem-se no tempo conforme a Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 - Distribuição percentual dos edifícios consoante o ano de construção – Santo António (Censos 
2011) 

Sendo uma das freguesias do centro histórico de Lisboa, a freguesia de Santo António tem um vasto 

património cultural, como vários museus (Museu Nacional de História Natural, Museu da Saúde e o 

Museu Mineralógico e Geológico), o Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, Reservatório da Mãe 

d’ Água das Amoreiras, o Cinema de São Jorge e o Elevador da Gloria. Também, nesta freguesia 

encontra-se uma das mais famosas avenidas da cidade, a Avenida da Liberdade, que reúne lojas, 

teatros e hotéis bem como pequenos jardins e quiosques. Nesta freguesia encontram-se ainda dois 

hospitais, o Hospital de Santa Marta e o Centro Hospitalar de Lisboa Centro e a Universidade Autónoma 

de Lisboa. A rede de transportes públicos inclui autocarros e várias estações de metro. 

A freguesia de Santa Maria Maior pertence ao concelho de Lisboa e foi criada durante a reorganização 

administrativa, em 2012 e reúne doze antigas freguesias (Castelo, Madalena, Mártires, Sacramento, 

Santa Justa, Santiago, Santo Estevão, São Cristóvão e São Lourenço, São Miguel, São Nicolau, Sé e 

Socorro). Os limites desta nova freguesia são as freguesias da Misericórdia, São Vicente, Santo 

António, Arroios e o Rio Tejo como é possível observar na Figura 3.21. A área total da freguesia da 

Estrela é de 1,492 km2, o que representa 2% da área total do concelho de Lisboa [W5]. 
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Figura 3.21 - Mapa da freguesia de Santa Maria Maior (Google Maps, 2018) 

Em termos demográficos, a freguesia de Santa Maria Maior tinha 12 765 habitantes, à data do último 

censos realizado, em 2011. Esse número de habitantes corresponde a 2,37% do total de habitantes do 

concelho de Lisboa (Censos 2011). Em termos de estrutura etária, a Figura 3.22 mostra a distribuição 

da população por faixas etárias na freguesia de Santa Maria Maior e no concelho de Lisboa.  

 

Figura 3.22 - Estrutura etária - Santa Maria Maior (Censos 2011) 

Entre o censos de 2001 e o censos 2011, na freguesia de Santa Maria Maior, a população com idades 

entre 0 e 14 anos teve uma descida de 10%, a população com idades entre 15 anos e 24 anos teve 

uma descida de 34%, a população com idades entre 25 anos e 64 anos teve uma subida de 6% e a 

população idades acima dos 65 anos teve uma descida de 23%. No que respeita ao índice de 

envelhecimento, a taxa na freguesia de Santa Maria Maior é de 258,7% e a do concelho de Lisboa é 

de 182,8% (Censos 2011). A densidade populacional é superior na freguesia de Santa Maria Maior 

com 8556 hab./km2 face aos 5524 hab./km2 do concelho de Lisboa (Censos 2011). A freguesia de 

Santa Maria Maior é constituída por 6326 agregados familiares que corresponde a 3% do total dos 

245894 agregados familiares do concelho de Lisboa (Censos 2011). Observando a Figura 3.23, pode-

se concluir que o nível de habilitações literárias até ao ensino secundário representa 81%, com 18% 

da população com ensino superior concluído. 
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Figura 3.23 - Distribuição percentual da população consoante as habilitações literárias - Santa Maria Maior 

(Censos 2011) 

Na freguesia de Santa Maria Maior, a taxa de desemprego é de 13,80% sendo esta superior à taxa de 

desemprego do concelho de 11,84% (Censos 2011). 

O parque habitacional da freguesia de Santa Maria Maior representa 5% dos edifícios da cidade de 

Lisboa (Censos 2011). A distribuição de números de pisos por edifício tem a seguinte representação 

percentual, com 25% com um a dois pisos, 44% com três a quatro pisos e 31% com cinco pisos ou 

mais. Quanto à distribuição percentual dos alojamentos consoante o seu número de divisões apurou-

se que 15% tem um a duas divisões, 51% tem três a quatro divisões e 34% tem cinco ou mais divisões 

(Censos 2011). As áreas dos alojamentos variam conforme a Figura 3.24. 

 

Figura 3.24 - Distribuição percentual dos alojamentos consoante a sua área - Santa Maria Maior (Censos 2011) 

O uso dado aos edifícios distribui-se em termos percentuais da seguinte forma: 8% dos edifícios são 

não residenciais, 29% são parcialmente residenciais e 63% são exclusivamente residenciais (Censos 

2011). No que diz respeito ao uso dado aos alojamentos, 72% é alojamento arrendado, 24% é 

alojamento próprio e 4% tem usos diversos (Censos 2011). Os períodos de construção dos edifícios 

repartem-se no tempo conforme a Figura 3.25. 

 

Figura 3.25 - Distribuição percentual dos edifícios consoante o ano de construção - Santa Maria Maior (Censos 

2011) 
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A freguesia de Santa Maria Maior é uma das freguesias com maior importância cultural para a cidade 

de Lisboa e uma das zonas mais antigas, é onde se situa o Castelo de São Jorge, a Sé de Lisboa, a 

baixa Pombalina, o Chiado e as principais praças de Lisboa (Praça do Comercio, a Praça do Rossio e 

a Praça da Figueira). Nesta freguesia encontra-se o Convento do Carmo, o Arco da Rua Augusta, o 

Elevador de Santa Justa, museus como o Museu Nacional de Arte Contemporânea, o Museu Militar e 

o Museu do Design e da Moda e teatros (Teatro Nacional de São Carlos e Teatro Nacional D. Maria II). 

O Chiado e a Baixa são as principais zonas de comércio de rua da cidade com inúmeras lojas e 

restaurantes. A rede de transportes públicos inclui várias estações de metro, autocarros, elétricos e 

comboio. 

Alvalade é uma freguesia do concelho de Lisboa que foi criada durante a reorganização administrativa, 

em 2012 e que resultou da união das freguesias de São João de Brito, Campo Grande e Alvalade. Os 

limites desta nova freguesia são as freguesias de São Domingos de Benfica, Areeiro, Avenidas Novas, 

Marvila, Lumiar e Olivais como é possível observar na Figura 3.26. A área total da freguesia de Alvalade 

é de 5,34 km2, o que representa 6,2% da área total do concelho de Lisboa [W6].  

 

Figura 3.26 - Mapa da freguesia de Alvalade (Google Maps, 2018) 

Em termos demográficos, a freguesia de Alvalade tinha 31812 habitantes, à data do último censos 

realizado, em 2011. Esse número de habitantes corresponde a 5,68% do total de habitantes do 

concelho de Lisboa (Censos 2011). Em termos de estrutura etária, a Figura 3.27 mostra a distribuição 

da população por faixas etárias na freguesia de Alvalade e no concelho de Lisboa. 

 

Figura 3.27 - Estrutura etária - Alvalade (Censos 2011) 
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Entre o censos de 2001 e o censos 2011, na freguesia de Alvalade, a população com idades entre 0 e 

14 anos teve uma subida de 20%, a população com idades entre 15 anos e 24 anos teve uma descida 

de 28%, a população com idades entre 25 anos e 64 anos teve uma descida de 1% e a população de 

idades acima dos 65 anos teve uma descida de 18%. No que respeita ao índice de envelhecimento, a 

taxa na freguesia de Alvalade é de 239,3% e a do concelho de Lisboa é de 182,8% (Censos 2011). A 

densidade populacional na freguesia de Alvalade é 5957 hab./km2 face aos 5524 hab./km2 do concelho 

de Lisboa (Censos 2011). A freguesia de Alvalade é constituída por 14403 agregados familiares que 

corresponde a 6% do total dos 245894 agregados familiares do concelho de Lisboa (Censos 2011). 

Observando a Figura 3.28, pode-se concluir que o nível de habilitações literárias até ao ensino 

secundário representa 63%, com 36% da população com ensino superior concluído. 

 

Figura 3.28 - Distribuição percentual da população consoante as habilitações literárias - Alvalade (Censos 2011) 

Na freguesia de Alvalade, a taxa de desemprego é de 9,59% sendo esta inferior à taxa de desemprego 

do concelho de 11,84% (Censos 2011). 

O parque habitacional da freguesia de Alvalade representa 5% dos edifícios da cidade de Lisboa 

(Censos 2011). A distribuição de números de pisos por edifício tem a seguinte representação 

percentual, com 24% com um a dois pisos, 45% com três a quatro pisos e 31% com cinco pisos ou 

mais. Quanto à distribuição percentual dos alojamentos consoante o seu número de divisões apurou-

se que 3% tem uma a duas divisões, 37% tem três a quatro divisões e 60% tem cinco ou mais divisões 

(Censos 2011). As áreas dos alojamentos variam conforme a Figura 3.29. 

 

Figura 3.29 - Distribuição percentual dos alojamentos consoante a sua área - Alvalade (Censos 2011) 

O uso dado aos edifícios distribui-se em termos percentuais da seguinte forma: 2% dos edifícios são 

não residenciais, 27% são parcialmente residenciais e 72% são exclusivamente residenciais. No que 

diz respeito ao uso dado aos alojamentos, 41% é alojamento arrendado, 51% é alojamento próprio e 
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8% tem usos diversos (Censos 2011). Os períodos de construção dos edifícios repartem-se no tempo 

conforme a Figura 3.30. 

 

Figura 3.30 - Distribuição percentual dos edifícios consoante o ano de construção - Alvalade (Censos 2011) 

Alvalade foi projetada durante o Estado Novo fazendo parte de um plano de expansão da cidade de 

Lisboa. Apesar de ser uma zona maioritariamente residencial tem, igualmente, inúmeros serviços, 

como a Cidade de Universitária onde se encontra um polo da Universidade de Lisboa, o ISCTE e a 

Biblioteca Nacional de Portugal, o Hospital Santa Maria, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e 

o jardim do Campo Grande. Nesta freguesia, encontra-se também a Universidade Lusófona e a Escola 

Superior de Enfermagem de Lisboa. Alvalade está bem servida no que diz respeito à rede de 

transportes com uma estação de comboios (Roma Areeiro), autocarros e metro. 

O Areeiro é uma freguesia do concelho de Lisboa que foi criada durante a reorganização administrativa, 

em 2012 e que resultou da união da freguesia do Alto Pina com a freguesia de São João de Deus. Os 

limites desta nova freguesia são as freguesias de Alvalade, Avenidas Novas, Arroios, Penha de França, 

Beato e Marvila como é possível observar na Figura 3.31. A área total da freguesia do Areeiro é de 

1,74 km2, o que representa 2% da área total do concelho de Lisboa [W7].  

 

Figura 3.31 - Mapa da freguesia do Areeiro (Google Maps, 2018) 

Em termos demográficos, a freguesia do Areeiro tinha 20131 habitantes, à data do último censos 

realizado, em 2011. Esse número de habitantes corresponde a 3,68% do total de habitantes do 

concelho de Lisboa (Censos 2011). Em termos de estrutura etária, a Figura 3.32 mostra a distribuição 

da população por faixas etárias na freguesia do Areeiro e no concelho de Lisboa. 
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Figura 3.32 - Estrutura etária - Areeiro (Censos 2011) 

Entre o censos de 2001 e o censos 2011, na freguesia do Areeiro, a população com idades entre 0 e 

14 anos teve uma subida de 7%, a população com idades entre 15 anos e 24 anos teve uma descida 

de 20%, a população com idades entre 25 anos e 64 anos teve uma subida de 2% e a população de 

idades acima dos 65 anos teve uma descida de 13%. No que respeita ao índice de envelhecimento, a 

taxa na freguesia do Areeiro é de 208,1% e a do concelho de Lisboa é de 182,8% (Censos 2011). A 

densidade populacional é superior na freguesia do Areeiro com 11570 hab./km2 face aos 5524 hab./km2 

do concelho de Lisboa, (Censos 2011). A freguesia do Areeiro é constituída por 9250 agregados 

familiares que corresponde a 4% do total dos 245894 agregados familiares do concelho de Lisboa 

(Censos 2011). Observando a Figura 3.33, pode-se concluir que o nível de habilitações literárias até 

ao ensino secundário representa 63%, com 36% da população com ensino superior concluído. 

 

Figura 3.33 - Distribuição percentual da população consoante as habilitações literárias - Areeiro (Censos 2011) 

Na freguesia do Areeiro, a taxa de desemprego é de 9,58% sendo esta inferior à taxa de desemprego 

do concelho de 11,84% (Censos 2011). 

O parque habitacional da freguesia do Areeiro representa 3% dos edifícios da cidade de Lisboa (Censos 

2011). A distribuição de números de pisos por edifício tem a seguinte representação percentual, com 

16% com um a dois pisos, 31% com três a quatro pisos e 53% com cinco pisos ou mais. Quanto à 

distribuição percentual dos alojamentos consoante o seu número de divisões apurou-se que 4% tem 

uma a duas divisões, 35% tem três a quatro divisões e 61% tem cinco ou mais divisões (Censos 2011). 

As áreas dos alojamentos variam conforme a Figura 3.34. 
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Figura 3.34 - Distribuição percentual dos alojamentos consoante a sua área - Areeiro (Censos 2011) 

O uso dado aos edifícios distribui-se em termos percentuais da seguinte forma: 2% dos edifícios são 

não residenciais, 27% são parcialmente residenciais e 72% são exclusivamente residenciais. No que 

diz respeito ao uso dado aos alojamentos, 41% é alojamento arrendado, 51% é alojamento próprio e 

8% tem usos diversos (Censos 2011). Os períodos de construção dos edifícios repartem-se no tempo 

conforme a Figura 3.35. 

 

Figura 3.35 - Distribuição percentual dos edifícios consoante o ano de construção - Areeiro (Censos 2011) 

A freguesia do Areeiro desenvolveu-se principalmente durante o Estado Novo fazendo parte de um 

plano de expansão da cidade de Lisboa. Nesta freguesia encontra-se o Instituto Superior Técnico, 

Instituto Nacional de Estatística e a Alameda D. Afonso Henriques apesar de ser uma freguesia 

maioritariamente residencial. A rede de transportes públicos inclui autocarros e várias estações de 

metro. 

Avenidas Novas é uma freguesia do concelho de Lisboa que foi criada durante a reorganização 

administrativa, em 2012 e que resultou da união de duas freguesias (Nossa Senhora de Fátima e São 

Sebastião da Pedreira). Os limites desta nova freguesia são as freguesias de Campolide, São 

Domingos de Benfica, Alvalade, Arroios, Areeiro e Santo António como é possível observar na Figura 

3.36. A área total da freguesia das Avenidas Novas é de 2,99 km2, o que representa 3,5% da área total 

do concelho de Lisboa [W8].  
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Figura 3.36 - Mapa da freguesia das Avenidas Novas (Google Maps, 2018) 

Em termos demográficos, a freguesia das Avenidas Novas tinha 21625 habitantes, à data do último 

censos realizado, em 2011. Esse número de habitantes corresponde a 3,95% do total de habitantes do 

concelho de Lisboa (Censos 2011). Em termos de estrutura etária, a Figura 3.37 mostra a distribuição 

da população por faixas etárias na freguesia das Avenidas Novas e no concelho de Lisboa. 

 

Figura 3.37 - Estrutura etária - Avenidas Novas (Censos 2011) 

Entre o censos de 2001 e o censos 2011, na freguesia das Avenidas Novas, a população com idades 

entre 0 e 14 anos teve uma subida de 23%, a população com idades entre 15 anos e 24 anos teve uma 

descida de 13%, a população com idades entre 25 anos e 64 anos teve uma subida de 6% e a 

população idades acima dos 65 anos teve uma descida de 6%. No que respeita ao índice de 

envelhecimento, a taxa na freguesia das Avenidas Novas é de 209,8% e a do concelho de Lisboa é de 

182,8% (Censos 2011). A densidade populacional é superior na freguesia das Avenidas Novas com 

7220 hab./km2 face aos 5524 hab./km2 do concelho de Lisboa (Censos 2011). A freguesia das Avenidas 

Novas é constituída por 9899 agregados familiares que corresponde a 4% do total dos 245894 

agregados familiares do concelho de Lisboa (Censos 2011). Observando a Figura 3.38, pode-se 

concluir que o nível de habilitações literárias até ao ensino secundário representa 59%, com 40% da 

população com ensino superior concluído. 
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Figura 3.38 - Distribuição percentual da população consoante as habilitações literárias - Avenidas Novas (Censos 

2011) 

Na freguesia das Avenidas Novas, a taxa de desemprego é de 9,16% sendo esta inferior à taxa de 

desemprego do concelho de 11,84% (Censos 2011). 

O parque habitacional da freguesia das Avenidas Novas representa 4% dos edifícios da cidade de 

Lisboa (Censos 2011). A distribuição de números de pisos por edifício tem a seguinte representação 

percentual, com 10% com um a dois pisos, 28% com três a quatro pisos e 62% com cinco pisos ou 

mais. Quanto à distribuição percentual dos alojamentos consoante o seu número de divisões apurou-

se que 5% tem uma a duas divisões, 35% tem três a quatro divisões e 60% tem cinco ou mais divisões 

(Censos 2011). As áreas dos alojamentos variam conforme a Figura 3.39. 

 

Figura 3.39 - Distribuição percentual dos alojamentos consoante a sua área - Avenidas Novas (Censos 2011) 

O uso dado aos edifícios distribui-se em termos percentuais da seguinte forma: 8% dos edifícios são 

não residenciais, 41% são parcialmente residenciais e 51% são exclusivamente residenciais. No que 

diz respeito ao uso dado aos alojamentos, 42% é alojamento arrendado, 49% é alojamento próprio e 

9% tem usos diversos (Censos 2011). Os períodos de construção dos edifícios repartem-se no tempo 

conforme a Figura 3.40. 

 

Figura 3.40 - Distribuição percentual dos edifícios consoante o ano de construção - Avenidas Novas (Censos 

2011) 
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O plano de expansão da cidade de Lisboa de Frederico Ressano Garcia deu origem às Avenidas Novas 

entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. É uma freguesia que agrega, áreas 

residenciais, áreas comerciais bem como grandes jardins, como o parque Eduardo VII e o parque da 

Fundação Calouste Gulbenkian.  É uma freguesia que tem um vasto património cultural como a estátua 

do Marques de Pombal, a Praça de Touros do Campo Pequeno, o Palácio Galveia, a Casa da Moeda, 

a Igreja de Nossa Senhora de Fátima e a Fundação Calouste Gulbenkian.  Na freguesia das Avenidas 

Novas pode-se encontrar grandes hotéis, como o Sheraton e o Ritz, inúmeros escritórios, embaixadas, 

universidades, como o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa e a Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas e um hospital (Hospital Curry Cabral). Também existem diversos centros 

comerciais, como o El Corte Inglês, Centro Comercial do Campo Pequeno e o Dolce Vita Monumental. 

As Avenidas Novas têm uma extensa rede de transportes públicos, como autocarros, diversas estações 

de metro e uma estação de comboio (Entre Campos), também, nesta freguesia encontram-se várias 

das principais vias de circulação da cidade, como a Avenida da República e a Avenida Fontes Pereira 

de Melo. 

3.1.2 Caracterização da base de dados 

A base de dados utilizada nesta análise é uma amostra dos imóveis vendidos no concelho de Lisboa 

entre o ano de 2008 e o ano de 2017, sendo que, os valores de transação se encontram normalizados. 

Esta amostra, inclui 8183 imóveis e na Tabela 3.1 encontra-se a distribuição dos mesmos por ano de 

transação. 

Tabela 3.1 - Número de transações por ano 

Ano 
Número de 
Transações 

2008 692 

2009 1009 

2010 963 

2011 541 

2012 736 

2013 1043 

2014 1239 

2015 739 

2016 623 

2017 608 
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O concelho de Lisboa está dividido em 23 freguesias. Na Tabela 3.2, encontra-se a distribuição dos 

imóveis vendidos por freguesia. 

Tabela 3.2 - Número de transações por freguesia 

Freguesia 
Número de 
Transações 

Santa Clara 122 

Olivais 339 

Marvila 55 

Beato 94 

Penha de França 269 

Benfica 542 

São Domingos de Benfica 185 

Campolide 53 

Ajuda 365 

São Vicente 317 

Carnide 163 

Lumiar 332 

Alvalade 236 

Campo de Ourique 501 

Arroios 790 

Areeiro 123 

Alcântara 348 

Santo António 520 

Santa Maria Maior 724 

Misericórdia 488 

Belém 274 

Estrela 593 

Avenidas Novas 760 

 

De modo a facilitar a análise dos dados, dividiu-se o concelho de Lisboa em 7 zonas: 

• zona 1 – Zonas Periféricas – Beato, Olivais, Marvila e Santa Clara; 

• zona 2 – Zona em Expansão – Benfica, Carnide, Campolide, Lumiar e São Domingos de 

Benfica;  

• zona 3 – Outras Zonas Históricas – Arroios, Penha de França e São Vicente;  

• zona 4 – Zona Ribeirinha – Ajuda, Alcântara e Belém;  

• zona 5 – Estrela/Campo de Ourique – Campo de Ourique e Estrela; 

• zona 6 – Centro Histórico – Misericórdia, Santa Maria Maior e Santo António; 

• zona 7 – Avenidas Novas – Alvalade, Areeiro e Avenidas Novas. 

Na Tabela 3.3, encontra-se a distribuição de imóveis por zona. 
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Tabela 3.3 - Número de transações por zona 

Zona 
Número de 
Transações 

1 610 

2 1275 

3 1376 

4 987 

5 1094 

6 1732 

7 1119 

 

Na Figura 3.41, encontra-se a distribuição dos imóveis da amostra por ano e por zona. 

 

Figura 3.41 - Número de transações por ano e por zona 

Como referido, o âmbito desta dissertação foram três zonas do concelho de Lisboa usualmente 

utilizadas em termos imobiliários para caracterizar o mercado imobiliário na cidade de Lisboa: a zona 

5, a zona 6 e a zona 7, a definição destas zonas deveu-se ao seu comportamento homogéneo. 

Nas tabelas 3.4, 3.5 e 3.6, apresenta-se alguns dados estatísticos destas três zonas. Pode-se verificar 

que foi na zona 6 que houve mais transações de imóveis e onde a média de valores normalizados de 

transação é mais alta. Também é na zona 6 que o desvio padrão é maior e onde se localiza o imóvel 

que foi vendido pelo maior valor normalizado por metro quadrado entre 2008 a 2017 no concelho de 

Lisboa. 
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Tabela 3.4 - Estatística descritiva para as zonas em estudo - valor de transação normalizado ao ano 

Zona N Média Desvio Padrão Erro Padrão Mínimo Máximo 

5 1094 ,0128 ,0115 ,00035 ,000006 ,1309 

6 1732 ,0153 ,0168 ,00040 ,000043 ,1916 

7 1119 ,0123 ,0102 ,00030 ,000076 ,1032 

 

Tabela 3.5 - Estatística descritiva para as zonas em estudo - valor de transação normalizado ao semestre 

Zona N Média Desvio Padrão Erro Padrão Mínimo Máximo 

5 1094 ,0129 ,0118 ,00035 ,000006 ,1481 

6 1732 ,0152 ,0160 ,00038 ,000038 ,1714 

7 1119 ,0123 ,0101 ,00030 ,000068 ,0982 

 

Tabela 3.6 - Estatística descritiva para as zonas em estudo - valor de transação normalizado ao trimestre 

 

Os imóveis da base de dados encontram-se caracterizados pelos seguintes atributos: 

• a data de transação do imóvel; 

• localização do imóvel – morada; 

• freguesia do imóvel; 

• zona do imóvel; 

• ano de construção do imóvel; 

• número de andares do edifício – só a partir de março de 2010 é que se tem esta informação 

sobre os imóveis; 

• número de andares extra do edifício – admitiu-se que se o edifício tem umas águas furtadas, o 

atributo é igual a 1 e se tem umas águas furtadas e uma mansarda, é igual a 2 - só a partir de 

março de 2010 é que se tem esta informação sobre os imóveis; 

• tipologia – admitiu-se que cada tipologia corresponde a um valor numérico; 

 

 

Zona N Média Desvio Padrão Erro Padrão Mínimo Máximo 

5 1094 ,0129 ,0117 ,00035 ,000006 ,1421 

6 1732 ,0151 ,0159 ,00038 ,000042 ,1692 

7 1119 ,0124 ,0101 ,00030 ,000062 ,0974 
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Tabela 3.7 - Tipologia do imóvel 

Tipologia Atributo Tipologia Atributo 

T0 1 T8 9 

T1 2 T9 10 

T2 3 T10 11 

T3 4 T11 12 

T4 5 T12 13 

T5 6 T13 14 

T6 7 T14 15 

T7 8 T15 16 

 

• andar do imóvel; 

• andar extra do imóvel – admitiu-se que se o imóvel é um duplex, o atributo é igual a 1 e se é 

um triplex, igual a 2 

• área do imóvel;  

• condição do edifício – admitiu-se que a condição do edifício corresponde a um valor numérico; 

Tabela 3.8 - Condição do edifício 

Condição Atributo 

Mau 1 

Razoável 2 

Bom 3 

 

• condição do imóvel – admitiu-se que a condição do imóvel corresponde a um valor numérico; 

Tabela 3.9 - Condição do imóvel 

Condição Atributo 

Mau 1 

Razoável 2 

Bom 3 

 

• se o imóvel estava ou não abandonado no momento da transação; 

Tabela 3.10 - Abandonado 

Abandonado Atributo 

Sem informação 0 

Não 1 

Sim 2 
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• ónus; 

Tabela 3.11 - Ónus 

Ónus Atributo Ónus Atributo 

Desconhecido 0 Compropriedade 3 

Bom 0 Hipoteca/Penhora 3 

Arrendamento 1 Leasing 3 

Locação 1 Arresto 3 

Ocupado 1 Arrolamento 3 

Direito de 
Superfície 

2 
Sim 4 

Servidões 2 Não 5 

Usucapião 2   

Usufruto 2   

Comodato 2   

 

• tipo de comprador – só a partir de novembro de 2015 é que se tem esta informação sobre os 

imóveis. 

Tabela 3.12 - Tipo de Comprador 

Tipo de Comprador Atributo 

Misto/Particular 1 

Nacional/Particular 2 

Nacional/Empresa 3 

Estrangeiro/Empresa 4 

Estrangeiro/Particular 5 

 

Como referido, uma vez que os dados têm de se manter confidenciais, foi feita uma normalização dos 

valores de transação dos imóveis por ano, por semestre e por trimestre, tendo esta análise utilizado 

estes índices e não valores absolutos. 

Valor de transação normalizado é calculado da seguinte forma: 

𝑍 =
𝑋

𝜇
            (3.1) 

X - valor de transação absoluto; 

µ - média do valor de transação absoluto daquele ano no concelho de Lisboa; média do valor 

de transação absoluto daquele semestre no concelho de Lisboa; média do valor de transação 

absoluto daquele trimestre no concelho de Lisboa. 

 Metodologia 

Para analisar os dados, utilizou-se duas ferramentas, o SPSS Statistics e como apoio o Microsoft Excel. 

A metodologia que guiou esta dissertação foi a seguinte: 
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1. análise de covariância (ANOVA); 

2. regressão linear; 

3. regressão não linear; 

4. modelos lineares generalizados; 

5. rede neuronal. 

Começou-se por verificar se a divisão por zona do concelho de Lisboa estava correta e inferir se para 

cada atributo, o valor de transação médio por metro quadrado era diferente para as diferentes 

categorias desse mesmo atributo, com recurso à função do SPSS Statistic One-way ANOVA. 

Posteriormente, iniciou-se a modelação da variabilidade espacial do valor de transação de um imóvel 

sendo que se optou por fazer uma análise por metro quadrado.  

A primeira função utilizada para este fim, foi a regressão linear. A regressão linear analisa a relação 

linear entre a variável dependente (valor de transação por metro quadrado do imóvel) e as variáveis 

independentes (atributos). 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎çã𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝛼 + 𝛽1 × 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 1 + 𝛽2 × 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 2 + ⋯                 (3.2) 

Nesta análise, identificou-se outliers com dois métodos diferentes (método de mahalanobis e método 

de cook), tendo repetido a análise retirando esse outliers da amostra para obter melhores resultados.  

Uma vez que os dados podem não ter uma distribuição linear, de seguida utilizou-se a função regressão 

não linear, neste modelo os atributos analisados foram apenas os atributos que tinham sido 

identificados como influentes no valor do imóvel na regressão linear que melhor se adaptava à amostra 

por zona.  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎çã𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝛼 + 𝛽1 × 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 1𝜃1 + 𝛽2 × 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 2𝜃2 + ⋯              (3.3) 

Até a este ponto, assumiu-se que as variáveis tinham um coeficiente único e que eram independentes 

entre elas. Com a função, modelos lineares generalizados, conseguiu-se verificar que as variáveis não 

têm um coeficiente constante e verificar a interação entre algumas variáveis. Tendo se realizados duas 

modelações diferentes, a primeira, analisando apenas as variáveis identificadas na regressão linear e 

a segunda analisando todas as variáveis da base de dados. 

Finalizou-se a modelação do valor de transação de um imóvel, analisando os dados com recurso à 

função, rede neuronal, que é uma regressão não estruturada que faz uma modelação dos dados não 

linear e que permite testar diferentes tipos de equações para descobrir correlações complexas entre os 

dados. 
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4. Resultados e Discussão 

 Análise de covariância (ANOVA) 

Para verificar que divisão por zonas do concelho de Lisboa estava correta e para inferir se, para cada 

atributo, o valor de transação médio por metro quadrado era diferente para as diferentes categorias 

desse mesmo atributo, utilizou-se a função do SPSS Statistic, One-way ANOVA. 

Esta função permite determinar se existem diferenças estatisticamente significativas entre as médias 

de dois ou mais grupos independentes.  

Para a função One-way ANOVA fornecer um resultado válido é necessário respeitar seis pressupostos: 

1. a variável dependente (valor de transação do imóvel) deve ser uma variável continua; 

2. as variáveis independentes devem consistir em dois ou mais grupos independentes. As variáveis 

independentes são os diferentes atributos do imóvel, por exemplo a tipologia (sendo os grupos: T0, 

T1, T2, T3 …); 

3. as observações devem ser independentes, o que significa que não há relação entre as observações 

em cada grupo ou entre os próprios grupos; 

4. não deve haver outliers significativos. Outliers são simplesmente pontos de dados únicos em seus 

dados que não seguem o padrão usual. O problema com os outliers é que eles podem ter um efeito 

negativo na One-way ANOVA, reduzindo a validade de seus resultados; 

5. a variável dependente deve ter uma distribuição normal para cada categoria da variável 

independente; 

6. tem de haver homogeneidade de variações.  

A suposição da homogeneidade de variâncias é testada usando o teste de igualdade de variâncias de 

Levene, que é apenas uma maneira de determinar se as variâncias entre os grupos para a variável 

dependente são iguais. Se o Teste de Levene for estatisticamente significativo (ou seja, p<0,05), as 

variâncias não são iguais e não respeitam a suposição de homogeneidade de variâncias. Por outro 

lado, se o teste de Levene não for estatisticamente significativo (ou seja, p>0,05), as variâncias são 

iguais e respeitam a suposição de homogeneidade de variâncias. 

Havendo homogeneidade de variâncias isso significa que se pode interpretar os resultados da One-

way ANOVA e se esse teste é estatisticamente significativo. Se a ANOVA for estatisticamente 

significativa (isto p<0,05), pode concluir-se que nem todas as médias de grupo são iguais na população 

(isto é, pelo menos uma média de grupo é diferente da média de outro grupo). Pelo contrário, se p>0,05, 

não há diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos grupos.  

Não havendo homogeneidade de variâncias não se pode interpretar a One-way ANOVA padrão, mas 

deve-se usar uma versão modificada da ANOVA, o Teste de Welch. Se o Teste de Welch for 

estatisticamente significativo (isto p<0,05), pode concluir-se que nem todas as médias de grupo são 

iguais na população (isto é, pelo menos uma média de grupo é diferente da média de outro grupo). 

Pelo contrário, se p>0,05, não há diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos grupos. 
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Primeiramente analisou-se o concelho de Lisboa como um todo, com o objetivo de confirmar a divisão 

por zonas. Na Tabela 4.1, encontram-se os resultados, onde se pode concluir que há uma diferença 

estatisticamente significativa na média de valores de transação das diferentes zonas do concelho. Em 

Lisboa, todos os atributos da base de dados, à exceção do número de andares extra do edifício, têm 

médias de valores de transação diferentes entre categorias do mesmo atributo, por exemplo, a média 

de valor de transação de imóveis T1 é diferente da média de valores de transação de imóveis T6.  

Tabela 4.1 - Resultados da ANOVA - Lisboa 

Lisboa 
Teste de 

Levene 
ANOVA Teste de Welch 

Diferença 

Estatisticamente 

Significativa 

Freguesia p<0,05 - p<0,05 Sim 

Zona p<0,05 - p<0,05 Sim 

Número de Andares 

do Edifício 
p<0,05 - p<0,05 Sim 

Número de Andares 

Extra do Edifício 
p>0,05 p>0,05 - Não 

Tipologia p<0,05 - p<0,05 Sim 

Andar do Imóvel p<0,05 - p<0,05 Sim 

Andar Extra do Imóvel p>0,05 p<0,05 - Sim 

Condição do Edifício p<0,05 - p<0,05 Sim 

Condição do Imóvel p<0,05 - p<0,05 Sim 

Abandonado p>0,05 p<0,05 - Sim 

Ónus p<0,05 - p<0,05 Sim 

Comprador p<0,05 - p<0,05 Sim 
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Nas Tabela 4.2, Tabela 4.3 e Tabela 4.4, apresenta-se os resultados para as três zonas em estudo: 

Tabela 4.2 - Resultados da ANOVA - Zona 5 

 
Teste de 

Levene 
ANOVA Teste de Welch 

Diferença 

Estatisticamente 

Significativa 

Freguesia p>0,05 p>0,05 - Não 

Número de Andares 

do Edifício 
p<0,05 - p<0,05 Sim 

Número de Andares 

Extra do Edifício 
p>0,05 p>0,05 - Não 

Tipologia p<0,05 - p<0,05 Sim 

Andar do Imóvel p<0,05 - p<0,05 Sim 

Andar Extra do Imóvel p>0,05 p>0,05 - Não 

Condição do Edifício p>0,05 p>0,05 - Não 

Condição do Imóvel p>0,05 p>0,05 - Não 

Abandonado p>0,05 p>0,05 - Não 

Ónus p>0,05 p>0,05 - Não 

Comprador p<0,05 - p<0,05 Sim 

 

Tabela 4.3 - Resultados da ANOVA - Zona 6 

 
Teste de 

Levene 
ANOVA Teste de Welch 

Diferença 

Estatisticamente 

Significativa 

Freguesia p<0,05 - p<0,05 Sim 

Número de Andares 

do Edifício 
p<0,05 - p<0,05 Sim 

Número de Andares 

Extra do Edifício 
p>0,05 p>0,05 - Não 

Tipologia p<0,05 - p<0,05 Sim 

Andar do Imóvel p<0,05 - p<0,05 Sim 

Andar Extra do Imóvel p>0,05 p>0,05 - Não 

Condição do Edifício p<0,05 p>0,05 - Não 

Condição do Imóvel p>0,05 p<0,05 - Sim 

Abandonado p<0,05 - p>0,05 Não 

Ónus p<0,05 - p<0,05 Sim 

Tipo de Comprador p>0,05 p>0,05 - Não 
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Tabela 4.4 - Resultados da ANOVA - Zona 7 

 
Teste de 

Levene 
ANOVA Teste de Welch 

Diferença 

Estatisticamente 

Significativa 

Freguesia p<0,05 - p>0,05 Não 

Número de Andares 

do Edifício 
p<0,05 - p>0,05 Não 

Número de Andares 

Extra do Edifício 
p>0,05 p>0,05 - Não 

Tipologia p<0,05 - p<0,05 Sim 

Andar do Imóvel p>0,05 p>0,05 - Não 

Andar Extra do Imóvel p>0,05 p>0,05 - Não 

Condição do Edifício p<0,05 - p<0,05 Sim 

Condição do Imóvel p<0,05 - p<0,05 Sim 

Abandonado p<0,05 - p<0,05 Sim 

Ónus p<0,05 - p<0,05 Sim 

Tipo de Comprador p>0,05 p>0,05 - Não 

 

Na Tabela 4.5 resume-se, se há diferenças estatisticamente significativas entre as médias de valores 

de transação das categorias, dos vários atributos, para Lisboa, zona 5, zona 6 e zona 7. É interessante 

constatar que a tipologia do imóvel é o único atributo em que as médias de valores das categorias têm 

diferenças estatisticamente significativas nas três zonas. Não foram analisados atributos com a área e 

o ano de construção do imóvel porque esta função não permite a análise de variáveis contínuas.  

Tabela 4.5 - Resumo dos resultados da ANOVA para Lisboa, Zona 5, Zona 6 e Zona 7 

 Lisboa Zona 5 Zona 6 Zona 7 

Freguesia Sim Não Sim Não 

Zona Sim - - - 

Número de Andares do Edifício Sim Sim Sim Não 

Número de Andares Extra do Edifício Não Não Não Não 

Tipologia Sim Sim Sim Sim 

Andar do Imóvel Sim Sim Sim Não 

Andar Extra do Imóvel Sim Não Não Não 

Condição do Edifício Sim Não Não Sim 

Condição do Imóvel Sim Não Sim Sim 

Abandonado Sim Não Não Sim 

Ónus Sim Não Sim Sim 

Tipo de Comprador Sim Sim Não Não 
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 Regressão linear 

4.2.1 Modelos desenvolvidos 

Para modelar o valor de transação, em primeiro lugar utilizou-se a função regressão linear e optou-se 

por analisar o valor de transação por metro quadrado, uma vez que a área, à partida, já se sabe que 

será o atributo que mais influencia o valor do imóvel. 

A regressão linear analisa a relação linear entre a variável dependente e as variáveis independentes. 

Mais especificamente, permite: 

1. determinar se a regressão linear entre essas duas variáveis é estatisticamente significativa; 

2. determinar quanto da variação da variável dependente é explicada pela variável independente; 

3. compreender a direção e magnitude de qualquer relacionamento; 

4. prever valores das variáveis dependentes com base em diferentes valores das variáveis 

independentes. 

A expressão da regressão linear é a seguinte: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎çã𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝛼 + 𝛽1 × 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 1 + 𝛽2 × 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 2                         (4.1) 

Nesta dissertação estudou-se, para cada zona, três variáveis dependentes diferentes: 

• valor de transação normalizado ao ano por metro quadrado; 

• valor de transação normalizado ao semestre por metro quadrado; 

• valor de transação normalizado ao trimestre por metro quadrado. 

Para as três variáveis dependentes, estudou-se a relação com as seguintes variáveis independentes: 

• freguesia; 

• ano de construção; 

• número de andares do edifício; 

• número de andares extra do edifício; 

• tipologia; 

• andar do imóvel; 

• andar extra do imóvel; 

• área; 

• condição do edifício; 

• condição do imóvel; 

• abandonado; 

• ónus; 

• tipo de comprador. 

Nas regressões lineares, calcula-se o coeficiente de determinação, como medida de ajustamento do 

modelo estatístico. O coeficiente de determinação varia entre 0 e 1 e quanto maior ele for, mais 
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explicativo é o modelo e melhor ele se ajusta à amostra. O coeficiente de determinação ajustado é o 

coeficiente de determinação modificado de modo a levar em conta o número de variáveis e a dimensão 

da amostra.  

Outliers são casos em que o valor observado da variável dependente é muito diferente do seu valor 

previsto. Esse facto pode ter um efeito prejudicial sobre a regressão e interferências estatísticas 

levando assim a uma redução na precisão. Por esta razão, neste estudo analisou-se quatro conjuntos 

de dados, o primeiro com a base de dados completa, o segundo retirando da base de dados os outliers 

identificados pelo método de mahalanobis, o terceiro retirando os outliers identificados pelo método de 

cook e o quarto retirando os outliers de identificados pelos métodos de mahalanobis e cook. 

Para identificar os outliers de mahalanobis e os outliers de cook, foi necessário calcular a distância de 

mahalanobis e a distância de cook, sendo que o SPSS Statistics o faz quando se utiliza a função 

regressão linear. 

Identificou-se os outliers de mahalanobis pela seguinte expressão: 

1 − CDF. CHISQ(x, y) <  0,001             (4.2) 

x – distância de mahalanobis; 

y – número de variáveis independentes analisadas. 

Identificou-se os outliers de cook pela seguinte expressão: 

𝑥 >
4

𝑦
               (4.3) 

x – distância de cook; 

y - número de observações por zona.   

A primeira ferramenta utilizada foi a função do SPSS Statistics, regressão linear automática, esta 

ferramenta permitiu fazer uma análise preliminar de modo a facilitar a construção do modelo linear e 

avaliar se as categorias definidas nas variáveis categóricas são as mais indicadas. Esta função permite 

transformações das variáveis de modo a maximizar o poder preditivo do modelo, ou seja, de modo a 

aumentar o coeficiente de determinação. Alguma das transformações possíveis com esta função são 

as seguintes:  

• apura valores discrepantes; 

• junta categorias para maximizar a associação com o destino; 

• substitui valores omissos. 

Para além da transformação de variáveis, esta função também identifica e exclui alguns outliers, 

maximizando a precisão do modelo. 

Na Tabela 4.6, apresenta-se os coeficientes de determinação das diferentes zonas para as diferentes 

variáveis dependentes. 
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Tabela 4.6 - Coeficientes de determinação - Regressão Linear Automática 

Variável Dependente Zona 5 Zona 6 Zona 7 

Valor de transação normalizado ao ano por metro quadrado 0,299 0,265 0,455 

Valor de transação normalizado ao semestre por metro quadrado 0,278 0,284 0,462 

Valor de transação normalizado ao trimestre por metro quadrado 0,280 0,286 0,462 

 

Depois desta análise inicial que permitiu testar as variáveis escolhidas para o modelo, utilizou-se outra 

ferramenta do SPSS Statistics, a regressão linear.  

Na Tabela 4.7, encontram-se os coeficientes de determinação para as doze regressões realizadas para 

a zona 5 – Estrela e Campo de Ourique. A regressão com o coeficiente de determinação maior é a 

regressão cuja variável dependente é o valor de transação normalizado ao semestre e onde foram 

retirados os outliers de mahalanobis e cook sendo esta a regressão que melhor se ajusta à amostra. 

Tabela 4.7 – Coeficientes de determinação - Regressão Linear – Zona 5 

Variável Dependente 
Com os 

Outliers 

Sem os 

Outliers de 

Mahalanobis 

Sem os 

Outliers de 

Cook 

Sem os 

Outliers de 

Mahalanobis 

e de Cook 

Valor de transação 

normalizado ao ano por 

metro quadrado 

R2 0,235 0,243 0,368 0,367 

R2 

Ajustado 
0,229 0,238 0,362 0,362 

Valor de transação 

normalizado ao semestre 

por metro quadrado 

R2 0,213 0,226 0,370 0,371 

R2 

Ajustado 
0,208 0,222 0,363 0,365 

Valor de transação 

normalizado ao trimestre 

por metro quadrado 

R2 0,215 0,227 0,369 0,371 

R2 

Ajustado 
0,210 0,223 0,363 0,364 

 

A equação seguinte é, então, o resultado desta regressão linear em que o coeficiente de determinação 

é 37,1% e o coeficiente de determinação ajustado é 36,5%. 

𝑉𝑡

𝑚2 = 1,289 × 10−2 − 6,493 × 10−5 × Aj + 1,355 × 10−3 × Ce + 8,553 × 10−4 × Tc − 5,630 × 10−4 × Tp +

1,107 × 10−3 × Ab + 1,095 × 10−3 × Ci + 3,066 × 10−3 × Aei                                                                 (4.4) 

Na Figura 4.1, encontra-se representado um gráfico com o valor de transação previsto por metro 

quadrado pela regressão versus o valor de transação normalizado ao semestre por metro quadrado 

dos diferentes imóveis da basa de dados, também representado no gráfico encontra-se uma reta, em 

que x=y, ou seja, valor real = valor previsto. Num modelo perfeito, que não existe, os pontos deviam 

estar todos por cima da reta. Com este gráfico, pode-se inferir que, para valores de transação por metro 
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quadrado nos extremos, ou muito altos ou muito baixos, o modelo não consegue prever o valor de 

transação. 

 

Figura 4.1 - Gráfico do valor previsto vs valor real - Regressão Linear - Zona 5 

Na Tabela 4.8, encontram-se os coeficientes de determinação para as doze regressões realizadas para 

a zona 6 – Centro Histórico. A regressão com o coeficiente de determinação maior é a regressão cuja 

variável dependente é o valor de transação normalizado ao trimestre e onde foram retirados os outliers 

de cook sendo esta a regressão que melhor se ajusta à amostra. 

Tabela 4.8 - Coeficientes de determinação - Regressão Linear – Zona 6 

Variável Dependente 
Com os 

Outliers 

Sem os 

Outliers de 

Mahalanobis 

Sem os 

Outliers de 

Cook 

Sem os 

Outliers de 

Mahalanobis 

e de Cook 

Valor de transação 

normalizado ao ano por 

metro quadrado 

R2 0,202 0,225 0,339 0,338 

R2 

Ajustado 
0,199 0,222 0,334 0,334 

Valor de transação 

normalizado ao semestre 

por metro quadrado 

R2 0,224 0,256 0,347 0,343 

R2 

Ajustado 
0,219 0,251 0,342 0,338 

Valor de transação 

normalizado ao trimestre 

por metro quadrado 

R2 0,224 0,259 0,352 0,350 

R2 

Ajustado 
0,220 0,254 0,347 0,346 

 

A equação seguinte é, então, o resultado desta regressão linear em que o coeficiente de determinação 

é 35,2% e o coeficiente de determinação ajustado é 34,7%. 
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𝑉𝑡

𝑚2 = 1,836 × 10−2 − 8,084 × 10−5 × Aj + 2,226 × 10−3 × Ci − 9,909 × 10−4 × On + 7,635 × 10−4 × Tc −

3,590 × 10−4 × Tp + 2,011 × 10−3 × Ab − 3,344 × 10−4 × Ai                                                                 (4.5) 

Na Figura 4.2, encontra-se representado o gráfico para zona 6 à semelhança do gráfico da zona 5, 

chegando se então à mesma conclusão de que modelo não consegue prever valores de transação para 

os valores muito altos e muito baixo. A dispersão de pontos é muito semelhante à zona 5. 

 

Figura 4.2 - Gráfico do valor previsto vs valor real - Regressão Linear - Zona 6 

Na Tabela 4.9, encontram-se os coeficientes de determinação para as doze regressões realizadas para 

a zona 7 – Avenidas Novas. A regressão com o coeficiente de determinação maior é a regressão cuja 

variável dependente é o valor de transação normalizado ao trimestre e onde foram retirados os outliers 

de mahalanobis e cook sendo esta a regressão que melhor se ajusta à amostra. 

Tabela 4.9 - Coeficientes de determinação - Regressão Linear – Zona 7 

Variável Dependente 
Com os 

Outliers 

Sem os 

Outliers de 

Mahalanobis 

Sem os 

Outliers de 

Cook 

Sem os 

Outliers de 

Mahalanobis 

e de Cook 

Valor de transação 

normalizado ao ano por 

metro quadrado 

R2 0,396 0,422 0,499 0,497 

R2 

Ajustado 
0,391 0,419 0,496 0,494 

Valor de transação 

normalizado ao semestre 

por metro quadrado 

R2 0,401 0,429 0,504 0,505 

R2 

Ajustado 
0,397 0,426 0,501 0,501 

Valor de transação 

normalizado ao trimestre 

por metro quadrado 

R2 0,402 0,430 0,509 0,510 

R2 

Ajustado 
0,398 0,427 0,506 0,506 
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A equação seguinte é, então, o resultado desta regressão linear em que o coeficiente de determinação 

é 51,0% e o coeficiente de determinação ajustado é 50,6%. 

𝑉𝑡

𝑚2 = −1,779 × 10−1 − 8,721 × 10−5 × Aj + 9,733 × 10−5 × Ac + 1,808 × 10−3 × Ci + 1,294 × 10−4 ×

Fr + 6,100 × 10−4 × Ab + 4,049 × 10−4 × Tc                                                                                        (4.6) 

Na Figura 4.3, encontra-se representado o gráfico para zona 7 à semelhança dos gráficos das outras 

duas zonas, chegando se então à mesma conclusão de que modelo não consegue prever valores de 

transação para os valores muito altos e muito baixo. A dispersão de pontos é a mais aproximada da 

reta das três zonas, que também pode ser validado pelo facto de a zona 7, ser a zona com o coeficiente 

de determinação mais alto (51%). 

 

Figura 4.3 - Gráfico do valor previsto vs valor real - Regressão Linear - Zona 7 

4.2.2 Análise de outliers 

Como referido, foram identificados outliers por dois métodos diferentes (cook e mahalanobis). 

Para tentar identificar a razão pelo qual o valor destes imóveis foge à normalidade, fez-se uma pequena 

análise de alguns outliers, com uma visita ao local. Visitaram-se 57 imóveis: 

• 27 não foi possível identificar a razão pelo o qual o imóvel foi vendido por mais ou por menos 

do que seria previsto; 

• 12 imóveis tinham sido submetidos a uma intervenção muito profunda, encontravam totalmente 

renovados e muitos tinham garagem. Pode-se assim justificar seu valor acima do previsto, uma 

vez que na base de dados, não há nenhum atributo que traduza esse facto e o atributo que 

resume a condição do edifício, pode possivelmente ser limitador, uma vez que apenas existem 

três categorias (mau, razoável e bom); 

• 10 imóveis encontravam-se em edifícios novos com garagem, outra vez, pode-se assim 

justificar seu valor muito acima do previsto; 
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• 6 encontravam-se num estado de degradação elevado ou em ruínas, e essa pode ser razão 

para um valor muito abaixo da previsto; 

• 2 foi possível verificar que tinham garagem, podendo ser esse um atributo que valoriza o imóvel 

mas uma vez que não está incluído na base de dados, pode justificar que estes imóveis tenham 

um valor superior ao previsto.  

4.2.3 Considerações finais 

Na Tabela 4.10, indicam-se os coeficientes das variáveis independentes para as diferentes zonas. 

Tabela 4.10 - Variáveis independentes - Regressão Linear 

Zona 5 Zona 6 Zona 7 

Área -6,49E-05 Área -8,08E-05 Área -8,72E-05 

Tipo de 

Comprador 
8,55E-04 

Tipo de 

Comprador 
7,64E-04 

Tipo de 

Comprador 
4,05E-04 

Abandonado 1,11E-03 Abandonado 2,01E-03 Abandonado 6,10E-04 

Condição do 

Imóvel 
1,10E-03 

Condição do 

Imóvel 
2,23E-03 

Condição do 

Imóvel 
1,81E-03 

Tipologia -5,63E-04 Tipologia -3,59E-04   

Condição do 

Edifício 
1,36E-03     

Andar Extra 

do Imóvel 
3,07E-03     

  Ónus -9,91E-04   

  
Andar do 

Imóvel 
-3,34E-04   

    
Ano de 

Construção 
9,73E-05 

    Freguesia 1,29E-04 

 

Com a análise destas três zonas pode-se concluir que há quatro atributos que influenciam sempre o 

valor do imóvel: 

• área – efeito negativo no valor por metro quadrado;  

• tipo de comprador - efeito positivo no valor por metro quadrado; 
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• se o imóvel está abandonado - efeito positivo no valor por metro quadrado; 

• condição do imóvel - efeito positivo no valor por metro quadrado. 

A área nas três zonas tem um efeito negativo no valor do imóvel por metro quadrado. Pode-se concluir 

que o valor por metro quadrado em imóveis maiores é menor do em imóveis com uma área mais 

pequena. 

O tipo de comprador é outro atributo que nas três zonas influencia o valor imóvel. A sua influência é 

positiva e assim pode-se concluir que um comprador particular estrageiro paga mais por um imóvel 

com os mesmos atributos, que por exemplo, um comprador particular nacional. 

O facto de o imóvel estar abandonado ou não é outra característica que afeta o valor do imóvel nas 

três zonas. Como o coeficiente é positivo e o valor atribuído a não abandonado foi 1 e o valor atribuído 

a abandonado foi 2 pode-se concluir que o facto de estar abandonado valoriza o imóvel. 

A condição do imóvel é outro atributo para o qual se atribuiu valores numéricos aos diferentes estados 

de conservação do imóvel. É um atributo que afeta o valor do imóvel nas três zonas, a sua influência é 

positiva, logo quanto melhor é a condição do imóvel mais este valoriza. 

A tipologia é um atributo que influencia o valor do imóvel, apenas na zona 5 e na zona 6. A tipologia 

por sua vez tem um efeito negativo no valor por metro quadrado do imóvel, sendo assim, um número 

mais elevado de quartos desvaloriza o valor por metro quadrado do imóvel. 

A condição do edifício é um atributo que influencia positivamente valor do imóvel na zona 5, à 

semelhança da condição do imóvel. 

O andar extra do imóvel tem uma influência positiva no valor por metro quadrado, o que significa que o 

facto de o imóvel ser um duplex ou triplex valoriza o imóvel. 

O ónus do imóvel tem um efeito negativo no valor de transação na zona 6, ou seja, o facto de o imóvel 

estar arrendado ou hipotecado irá fazer com que um imóvel desvalorize em relação a um imóvel com 

atributos semelhantes mas que não tem ónus.  

O andar do imóvel tem um efeito negativo, na zona 6, podendo concluir-se que quanto mais alto é o 

andar do imóvel mais baixo é o valor por metro quadrado. 

O ano de construções do imóvel, afeta o valor do imóvel na zona 7, tendo um efeito positivo e assim 

quanto mais recente for o imóvel mais caro é o valor por metro quadrado. 

Finalmente, na zona 7, a freguesia do imóvel tem o efeito positivo podendo-se concluir que um imóvel 

localizado na freguesia das Avenidas Novas valerá mais do que um imóvel com os mesmos atributos 

na freguesia de Alvalade. 
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 Regressão não linear 

4.3.1 Modelos desenvolvidos 

Para testar se os dados têm ou não uma distribuição linear utilizou-se a regressão não linear, de novo 

o SPSS Statistic foi utilizado para aplicar este modelo. A regressão não linear é um método para 

encontrar um modelo não-linear da relação entre a variável dependente e um conjunto de variáveis 

independentes. Ao contrário da regressão linear, que é restrita à estimativa de modelos lineares, a 

regressão não linear pode aplicar-se a modelos com relações arbitrárias entre variáveis independentes 

e dependentes. O modelo que se utilizou nesta análise é o seguinte: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎çã𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝛼 + 𝛽1 × 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 1𝜃1 + 𝛽2 × 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 2𝜃2 + ⋯                            (4.7) 

Para cada zona, estudou-se as seguintes variáveis dependentes: 

• valor de transação normalizado ao ano por metro quadrado; 

• valor de transação normalizado ao semestre por metro quadrado; 

• valor de transação normalizado ao trimestre por metro quadrado. 

Apenas se testou a não linearidade dos melhores modelos obtidos no passo anterior, uma vez, que se 

assumiu que as variáveis explicativas continuavam a ser as mesmas da regressão linear. Na Tabela 

4.11, encontram-se as variáveis independentes utilizada para a regressão não linear para cada zona. 

Tabela 4.11 - Variáveis independentes - Regressão não linear 

Zona 5 Zona 6 Zona 7 

Área Área Área 

Tipo de Comprador Tipo de Comprador Tipo de Comprador 

Abandonado Abandonado Abandonado 

Condição do Imóvel Condição do Imóvel Condição do Imóvel 

Tipologia Tipologia Ano de Construção 

Condição do Edifício Ónus Freguesia 

Andar Extra do Imóvel Andar do Imóvel 
 

 

Uma vez que alguns atributos (tipo de comprador, abandonado, andar extra do imóvel, ónus e andar 

do imóvel) tem uma classe igual a zero e de modo a evitar que se tivesse um zero elevado a um número 

negativo, nesses atributos retirou-se o expoente.  

Tal como na regressão linear, utilizou-se o coeficiente de determinação, como medida de ajustamento 

do modelo estatístico.  

Neste estudo, analisaram-se dois conjuntos de dados, o primeiro com a base de dados completa e o 

segundo retirando os outliers identificados pelo método de mahalanobis e cook na regressão linear. 

Na Tabela 4.12, apresenta-se os coeficientes de determinação para as 3 zonas.  
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Tabela 4.12 - Coeficientes de determinação - Regressão não Linear 

Variável Dependente  Zona 5 Zona 6 Zona 7 

Valor de transação normalizado 
ao ano por metro quadrado 

Com os Outliers 0,403 0,371 0,545 

Sem os Outliers de 
Mahalanobis e de Cook 

0,454 0,493 0,551 

Valor de transação normalizado 
ao semestre por metro 

quadrado 

Com os Outliers 0,394 0,393 0,558 

Sem os Outliers de 
Mahalanobis e de Cook 

0,468 0,433 0,548 

Valor de transação normalizado 
ao trimestre por metro quadrado 

Com os Outliers 0,396 0,396 0,564 

Sem os Outliers de 
Mahalanobis e de Cook 

0,466 0,495 0,561 

 

Como se pode observar na Tabela 4.12, para a zona 5, a regressão com o coeficiente de determinação 

maior, a que melhor se ajusta à amostra é a regressão cuja variável dependente é o valor de transação 

normalizado ao semestre e onde foram retirados os outliers de mahalanobis e cook. 

A equação seguinte é o resultado desta regressão em que o coeficiente de determinação é 46,8%. 

𝑉𝑡

𝑚2 = −1,975 × 10 − 1,433 × 10 × Aj7,070×10−4
+ 5,933 × 10−4 × Tc + 2,796 × 10−4 × Ce1,898 + 3,067 ×

10−3 × Tp−2,764 + 1,000 × 10−3 × Ab + 3,414 × 10 × Ci1,277×10−4
+ 1,554 × 10−3 × Aei                        (4.8) 

À semelhança do que foi feito para a regressão linear construi-se um gráfico com o valor de transação 

previsto pela regressão versus o valor de transação normalizado ao semestre que se encontra 

representado na Figura 4.4. Esta dispersão de pontos já se aproxima mais da reta do que o gráfico da 

regressão linear para a zona 5 mas porém continua com o problema dos extremos que se afastam 

muito da reta. Sendo assim pode-se concluir que o modelo da regressão não linear obteve melhores 

resultados do que modelo da regressão linear. 

 

Figura 4.4 - Gráfico do valor previsto vs valor real - Regressão Não Linear - Zona 5 
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Para a zona 6, a regressão com o coeficiente de determinação maior, a que melhor se ajusta à amostra 

é a regressão cuja variável dependente é o valor de transação normalizado ao trimestre e onde foram 

retirados os outliers de mahalanobis e cook. 

A equação seguinte é o resultado desta regressão em que o coeficiente de determinação é 49,5%. 

𝑉𝑡

𝑚2 = 2,558 × 10 − 1,876 × 10 × Aj6,389×10−4
+ 1,823 × 10−3 × Ci1,347 − 4,092 × 10−4 × On + 8,080 ×

10−4 × Tc − 6,752 × Tp5,773×10−5
+ 1,209 × 10−3 × Ab − 5,450 × 10−5 × Ai                                         (4.9) 

Outra vez, como na zona 5, no gráfico da Figura 4.5, a dispersão de pontos já se aproxima mais da 

reta do que o gráfico da regressão linear para a zona 6 e continuando outra vez com um maior 

afastamento dos pontos nos extremos. Pode-se então chegar a mesma conclusão que a modelação 

por regressão não linear se aproxima mais da realidade do que a modelação por regressão linear. 

 

Figura 4.5 - Gráfico do valor previsto vs valor real - Regressão Não Linear - Zona 6 

Finalmente para a zona 7, a regressão com o coeficiente de determinação maior, a que melhor se 

ajusta à amostra é a regressão cuja variável dependente é o valor de transação normalizado ao 

trimestre e que inclui os outliers de mahalanobis e cook. 

A equação seguinte é o resultado desta regressão em que o coeficiente de determinação é 56,4%. 

𝑉𝑡

𝑚2 = −2,243 × 10−1 + 4,524 × 10−1 × Aj−6,956×10−1
+ 1,155 × 10−4 × Ac9,910×10−1

+ 1,252 × 10−3 ×

Ci1,427 − 7,396 × 10 × Fr−4,706 + 3,281 × 10−4 × Tc + 5,666 × 10−4 × Ab                                           (4.10) 

Finalmente, como nas outras zonas, no gráfico da Figura 4.6, a dispersão de pontos aproxima-se mais 

da reta do que na regressão linear da zona 7, chegando-se então à mesma conclusão. Também, 

comparando este gráfico com os gráficos da regressão não linear das outras zonas, pode-se verificar 

que esse é onde os pontos estão mais próximos da reta. Sendo assim pode-se concluir, à semelhança 
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do que tinha acontecido para a regressão linear, que o modelo da zona 7 é o que melhor se adapta à 

amostra. 

 

Figura 4.6 - Gráfico do valor previsto vs valor real - Regressão Não Linear - Zona 7 

4.3.2 Considerações finais 

Concluindo, pode-se verificar que a modelação por regressão não linear obteve melhores resultados 

do que a regressão linear. Este facto comprova-se tanto por se ter obtido coeficientes de determinação 

maiores, como pelos gráficos, em que na regressão não linear, a distribuição de pontos se aproxima 

mais da linha do valor previsto igual ao valor real. 

Em relação aos atributos, avaliando os respetivos coeficientes chega-se à conclusão que a influência 

que tem no valor do imóvel é a mesma do que na regressão linear. Isto quer dizer que a área continua 

a ter um efeito negativo sobre o valor do imóvel enquanto o tipo de comprador, a condição do imóvel e 

o facto de estar abandonado o valorizam. 

 Modelos lineares generalizados 

4.4.1 Modelos desenvolvidos 

Até agora assumiu-se que as variáveis têm um coeficiente único e que são independentes entre elas. 

Com a ferramenta do SPSS Statistic, Modelos Lineares Generalizados, consegue-se verificar se as 

variáveis têm um coeficiente constante e verificar a interação entre variáveis.  

O modelo linear generalizado permite expandir o modelo da regressão linear para que a variável 

dependente (valor do imóvel por metro quadrado) seja linearmente relacionada com os fatores e 

covariáveis por meio de uma função especifica. Além disso, o modelo permite que a variável 

dependente tenha uma distribuição não normal. Nesta dissertação, o modelo escolhido foi o modelo 

linear e para as três zonas, estudaram-se três variáveis dependentes diferentes: 
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• valor de transação normalizado ao ano por metro quadrado; 

• valor de transação normalizado ao semestre por metro quadrado; 

• valor de transação normalizado ao trimestre por metro quadrado. 

Como na regressão não linear, analisou-se dois conjuntos de dados, o primeiro com a base de dados 

completa e o segundo retirando os outliers identificados pelo método de mahalanobis e cook na 

regressão linear. 

Os fatores são variáveis categóricas, que indicam uma qualidade e cada uma das categorias é 

mutuamente exclusiva. Ou seja, se um imóvel pertence a uma das categorias não poderá pertencer a 

outra. Este tipo de variável pode apresentar-se numa escala nominal ou ordinal. 

Um exemplo duma variável nominal é o tipo de comprador (as categorias são mutuamente exclusivas). 

Podem utilizar-se números para identificar as categorias duma medida. Por este motivo a variável 

assume um tipo numérico. A utilização de números facilita a introdução dos dados no SPSS Statistic. 

Numa variável ordinal, para além de serem mutuamente exclusivas, as categorias indicam uma ordem 

de magnitude. A variável condição do imóvel é um bom exemplo. Identificando as categorias com 

números, teremos: “1” = mau; “2” = razoável; “3” = bom. Sabemos que um imóvel da categoria 2 

apresenta-se numa ordem superior a outro da categoria 1. Não significa, no entanto, que o valor 2 seja 

o dobro do valor 1; assim como não significa que a diferença entre as categorias 2 e a 3 seja igual à 

diferença entre as categorias 1 e 2. 

As covariáveis são variáveis de escala, ou seja, têm as propriedades das variáveis categóricas e, 

adicionalmente, permitem medir a diferença entre valores. Ou seja, a diferença entre uma medição do 

valor 8 e o 10 é igual à diferença entre o valor 100 e o valor 102, e esta diferença é igual em qualquer 

ponto da escala.  

Primeiramente testou-se as variáveis testadas na regressão linear e na regressão não linear, uma vez, 

que se assumiu que as variáveis explicativas continuam a ser as mesmas da regressão linear. Na 

Tabela 4.13, encontram-se as variáveis independentes utilizada para os modelos lineares 

generalizados para cada zona. 

Tabela 4.13 - Variáveis independentes - Modelos Lineares Generalizados 

Zona 5 Zona 6 Zona 7 

Área Área Área 

Tipo de Comprador Tipo de Comprador Tipo de Comprador 

Abandonado Abandonado Abandonado 

Condição do Imóvel Condição do Imóvel Condição do Imóvel 

Tipologia Tipologia Ano de Construção 

Condição do Edifício Ónus Freguesia 

Andar Extra do Imóvel Andar do Imóvel  
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Na Tabela 4.14, encontram-se indicados os atributos que se considerou como fatores e como 

covariáveis. 

Tabela 4.14 - Fatores e Covariáveis - Modelos Lineares Generalizados 

Fatores Covariáveis 

Freguesia Ano de Construção 

Tipologia Andar do Imóvel 

Condição do Edifício Andar Extra do Imóvel 

Condição do Imóvel Área 

Abandonado 

 Ónus 

Tipo de Comprador 

 

Depois da definição dos fatores e covariáveis, foi necessário definir o modelo. Definiu-se como efeitos 

principais todos os fatores e covariáveis, definidos para cada zona e como interações definiu-se o 

seguinte: 

• na zona 5, a interação entre a condição do edifício e condição do imóvel e a interação entre a 

tipologia e área; 

• na zona 6, a interação entre a tipologia e área; 

• na zona 7, a interação entre o ano de construção e abandonado.  

Os modelos lineares generalizados não calculam um coeficiente único para cada atributo. Neste 

modelo, a categoria do atributo mais alta é estabelecida como referência, ou seja, aplica-se um 

coeficiente unitário, e o modelo calcula os coeficientes para as outras categorias dos atributos. Assim 

com este modelo é possível perceber, em primeiro lugar, se a codificação dos atributos está correta e 

em segundo lugar, comparar categorias de atributos. 

Uma vez que este modelo, não dá como resposta o coeficiente de determinação, optou-se por calculá-

lo no Microsoft Excel, através do valor previsto e do valor real. Na Tabela 4.15, apresenta-se os 

coeficientes de determinação para as 3 zonas.  
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Tabela 4.15 - Coeficientes de determinação - Modelos Lineares Generalizados 

Variável Dependente  Zona 5 Zona 6 Zona 7 

Valor de transação normalizado 

ao ano por metro quadrado 

Com os Outliers 0,391 0,324 0,393 

Sem os Outliers de 

Mahalanobis e de Cook 

0,462 0,461 0,488 

Valor de transação normalizado 

ao semestre por metro 

quadrado 

Com os Outliers 0,381 0,346 0,399 

Sem os Outliers de 

Mahalanobis e de Cook 

0,479 0,401 0,493 

Valor de transação normalizado 

ao trimestre por metro quadrado 

Com os Outliers 0,384 0,348 0,400 

Sem os Outliers de 

Mahalanobis e de Cook 

0,475 0,463 0,496 

 

Como se pode observar na Tabela 4.15, para a zona 5, o modelo com o coeficiente de determinação 

maior, ou seja, que melhor se ajusta à amostra é o modelo cuja variável dependente é o valor de 

transação normalizado ao semestre e onde foram retirados os outliers de mahalanobis e cook. 

Uma das respostas dos modelos lineares generalizados no SPSS Statistic é o valor-p de cada variável, 

quando o valor-p é menor que 0,05 significa que o atributo é estatisticamente significativo. 

No caso da zona 5, como se pode verificar na Tabela 4.16, todos os atributos são estatisticamente 

significativos com a exceção do andar extra do imóvel. 

Tabela 4.16 - Valor-p - Zona 5 - Modelos Lineares Generalizados – Zona 5 

 Valor-p Estatisticamente Significativo 

Tipo de Comprador 3,283E-02 Sim 

Abandonado 1,092E-08 Sim 

Tipologia 0,000E+00 Sim 

Condição do Imóvel 4,022E-06 Sim 

Condição do Edifício 1,078E-03 Sim 

Área 0,000E+00 Sim 

Andar Extra do Imóvel 1,458E-01 Não 

Condição do Edifício e Condição do Imóvel 7,244E-03 Sim 

Tipologia e Área 0,000E+00 Sim 

 

Este modelo calcula coeficientes para cada categoria de cada atributo, assim é possível analisar se 

diferentes categorias têm influência no valor do imóvel. Se o valor-p for menor que 0,05 significa que a 

categoria é estatisticamente significativa e assim tem influência no valor por metro quadrado o imóvel. 

O tipo de comprador nos outros modelos estudados afetava o valor do imóvel positivamente na zona 

5. O comprador particular estrangeiro era o mais valorizado e este facto é comprovado por esta 
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modelação dos dados. Na Tabela 4.17, encontram-se os resultados, e verifica-se que todos os 

coeficientes são negativos, podendo-se concluir que a categoria que mais valoriza o imóvel é o 

comprador particular estrangeiro. Através da análise do valor-p de cada categoria, pode-se concluir que 

apenas os imóveis sem informação acerca do comprador, os comprados por empresas nacionais e os 

comprados por particulares estrageiros, influenciam o valor por metro quadrado do imóvel. 

Tabela 4.17 - Coeficientes e Valor-p – Tipo de Comprador - Modelos Lineares Generalizados – Zona 5 

Tipo de Comprador Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

Sem Informação -5,035E-03 1,097E-02 Sim 

Misto/Particular -3,167E-03 6,094E-01 Não 

Nacional/Particular -3,565E-03 8,196E-02 Não 

Nacional/Empresa -5,116E-03 2,781E-02 Sim 

Estrangeiro/Empresa -5,197E-03 1,919E-01 Não 

Estrangeiro/Particular a - - 

a - Definido para zero porque este parâmetro é redundante 

Se o imóvel estava abandonado no momento da transação, é um atributo que tinha uma influência 

positiva no valor por metro quadrado, segundo a regressão linear e a regressão não linear. Chegou-se 

assim à conclusão, que o imóvel valeria mais se estivesse abandonado. Com os modelos lineares 

generalizados, em que os resultados se encontram apresentados na Tabela 4.18, concluísse que isso 

é verdade. Apenas a categoria sem informação sobre o imóvel é estatisticamente insignificante, ou 

seja, não influencia o valor do imóvel por metro quadrado. 

Tabela 4.18 - Coeficientes e Valor-p – Abandonado - Modelos Lineares Generalizados – Zona 5 

 Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

Sem Informação -3,079E-04 6,082E-01 Não 

Não -3,311E-03 1,499E-09 Sim 

Sim a - - 

a - Definido para zero porque este parâmetro é redundante 

A tipologia é um atributo que nos modelos anteriormente aplicados influenciava o valor do imóvel, tendo 

uma influência negativa. Neste modelo, em que os resultados se apresentam na Tabela 4.19, é possível 

constatar que o coeficiente deste atributo não é constante.  

As tipologias que mais valorizam o valor por metro quadrado são o T1 seguido pelo T0 e depois pelo 

T2 sendo que estas são as únicas tipologias estatisticamente significativas.  
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Tabela 4.19 - Coeficientes e Valor-p – Tipologia - Modelos Lineares Generalizados – Zona 5 

 Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

T0 2,453E-02 3,091E-03 Sim 

T1 2,761E-02 8,456E-04 Sim 

T2 1,881E-02 2,259E-02 Sim 

T3 1,304E-02 1,144E-01 Não 

T4 1,386E-02 9,318E-02 Não 

T5 1,071E-02 2,001E-01 Não 

T6 7,218E-03 3,947E-01 Não 

T7 4,984E-03 5,770E-01 Não 

T8 7,023E-03 4,711E-01 Não 

T9 -3,505E-03 5,783E-01 Não 

T10 -3,501E-04 9,665E-01 Não 

T11 a - - 

a - Definido para zero porque este parâmetro é redundante 

Nos modelos anteriormente estudados, a condição do edifício e do imóvel tinham uma influência 

positiva no valor por metro quadrado, isto é, quanto melhor era a condição mais valorizado era o metro 

quadrado.  

Na Tabela 4.20, pode-se verificar que a categoria mau e a categoria razoável não são estatisticamente 

significativas e, uma vez que o atributo é estatisticamente significativo, pode-se concluir que a categoria 

bom é a única categoria que influencia o valor do imóvel.  

Tabela 4.20 - Coeficientes e Valor-p – Condição do Edifício - Modelos Lineares Generalizados – Zona 5 

 Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

Condição do Edifício - mau 3,157E-03 1,537E-01 Não 

Condição do Edifício - razoável -2,460E-04 6,910E-01 Não 

Condição do Edifício - bom a - - 

a - Definido para zero porque este parâmetro é redundante 

O mesmo acontece para a condição do imóvel como é possível verificar na Tabela 4.21. 

Tabela 4.21 - Coeficientes e Valor-p – Condição do Imóvel - Modelos Lineares Generalizados – Zona 5 

 Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

Condição do Imóvel - mau -1,069E-03 5,568E-01 Não 

Condição do Imóvel - razoável 3,705E-04 6,966E-01 Não 

Condição do Imóvel - bom a - - 

a - Definido para zero porque este parâmetro é redundante 

Neste modelo, as categorias dos fatores foram estudadas independentemente, sendo que o SPSS 

Statistic, calculou um coeficiente para cada categoria e não para cada atributo como na regressão linear 
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e na regressão não linear. Para as covariáveis, uma vez que o número de categorias é muito elevado, 

o modelo, calcula apenas um coeficiente para cada atributo. 

Na Tabela 4.22, encontram-se os coeficientes para as duas covariáveis do modelo, podendo-se concluir 

que não influenciam o valor do imóvel por metro quadrado. 

Tabela 4.22 - Coeficientes e Valor-p – Covariáveis - Modelos Lineares Generalizados – Zona 5 

 Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

Área 6,678E-06 7,492E-01 Não 

Andar Extra do Imóvel 2,049E-03 1,458E-01 Não 

 

A ferramenta do SPSS Satistic, modelos lineares generalizados também permite, o estudo das 

interações entre variáveis independentes (atributos), como já tinha sido indicado anteriormente 

estudou-se algumas interações que talvez pudessem afetar a modelação do valor por metro quadrado 

do imóvel.   

A interação entre a condição do edifico e a condição do imóvel foi uma das interações estudadas. Na 

Tabela 4.23 apresenta-se os resultados, podendo-se concluir que todas as categorias da interação 

entre estes dois atributos são estatisticamente significativas. Sendo estatisticamente significativas, 

significa que esta interação tem influência no valor do imóvel por metro quadrado.  

Tabela 4.23 - Valor-p – Condição do Edifício e Condição do Imóvel - Modelos Lineares Generalizados – Zona 5 

 
Condição do Edifício 

mau razoável bom 

Condição do Imóvel Valor-p Est. Sig. Valor-p Est. Sig. Valor-p Est. Sig. 

mau 7,97E-03 Sim 2,47E-02 Sim - - 

razoável 2,37E-02 Sim 8,59E-03 Sim - - 

bom - - - - - - 

 

A interação entre a área e a tipologia foi a segunda interação estudada neste modelo. Na Tabela 4.24 

pode-se verificar que a interação entre a área e tipologia só é estatisticamente significativa quando a 

tipologia está entre o T0 e o T5. 
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Tabela 4.24 - Valor-p – Área e Tipologia - Modelos Lineares Generalizados – Zona 5 

Área Valor-p Estatisticamente Significativo 

T0 7,705E-08 Sim 

T1 0,000E+00 Sim 

T2 2,227E-07 Sim 

T3 2,695E-03 Sim 

T4 1,621E-03 Sim 

T5 2,891E-02 Sim 

T6 1,502E-01 Não 

T7 3,248E-01 Não 

T8 3,274E-01 Não 

T9 - - 

T10 - - 

T11 - - 

T12 - - 

 

À semelhança do que foi feito para a regressão linear e para a regressão não linear, construiu-se um 

gráfico com o valor de transação previsto pela regressão versus o valor de transação normalizado ao 

semestre que se encontra representado na Figura 4.7. Esta dispersão de pontos é muito semelhante à 

dispersão de pontos do gráfico da regressão não linear tendo apenas aumentado ligeiramente o 

coeficiente de determinação face ao coeficiente de determinação da regressão não linear. 

 

Figura 4.7 - Gráfico do valor previsto vs valor real - Modelos Lineares Generalizados - Zona 5 

Como se pode observar na Tabela 4.15, para a zona 6, o modelo com o coeficiente de determinação 

maior, ou seja, que melhor se ajusta à amostra é o modelo cuja variável dependente é o valor de 

transação normalizado ao trimestre e onde foram retirados os outliers de mahalanobis e cook. 
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No caso da zona 6, como se pode verificar na Tabela 4.25, todos os atributos são estatisticamente 

significativos com a exceção do andar do imóvel.  

Tabela 4.25 - Valor-p - Modelos Lineares Generalizados – Zona 6 

 Valor-p Estatisticamente Significativo 

Tipo de Comprador 2,337E-02 Sim 

Abandonado 8,826E-04 Sim 

Condição do Imóvel 0,000E+00 Sim 

Tipologia 0,000E+00 Sim 

Ónus 3,519E-10 Sim 

Área 6,106E-15 Sim 

Andar do Imóvel 1,435E-01 Não 

Tipologia e Área 0,000E+00 Sim 

 

O tipo de comprador nos outros modelos estudados afetava o valor do imóvel positivamente. O 

comprador particular estrangeiro era o mais valorizado e este facto é comprovado por esta modelação 

dos dados. Na Tabela 4.26 encontram-se os resultados, podendo verificar-se que todos os coeficientes 

são negativos, podendo-se concluir que a categoria que mais valoriza o imóvel é o comprador particular 

estrangeiro. Através da análise do valor-p de cada categoria, pode-se concluir que apenas os imóveis 

sem informação acerca do comprador e os comprados por particulares estrageiros, influenciam o valor 

por metro quadrado do imóvel. 

Tabela 4.26 - Coeficientes e Valor-p – Tipo de Comprador - Modelos Lineares Generalizados – Zona 6 

Tipo de Comprador Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

Sem Informação -4,961E-03 3,768E-03 Sim 

Misto/Particular - - - 

Nacional/Particular -3,508E-03 8,230E-02 Não 

Nacional/Empresa -3,588E-03 9,623E-02 Não 

Estrangeiro/Empresa -2,555E-04 9,720E-01 Não 

Estrangeiro/Particular a - - 

a - Definido para zero porque este parâmetro é redundante 

Se o imóvel estava abandonado no momento da transação, é um atributo que tinha uma influência 

positiva no valor por metro quadrado, segundo a regressão linear e a regressão não linear. Com os 

modelos lineares generalizados, em que os resultados se encontram apresentados na Tabela 4.27, 

chega-se à conclusão que isso é verdade. Todas as categorias são estatisticamente significativas. 
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Tabela 4.27 - Coeficientes e Valor-p – Abandonado - Modelos Lineares Generalizados – Zona 6 

 Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

Sem Informação -1,365E-03 3,801E-02 Sim 

Não -2,638E-03 8,350E-04 Sim 

Sim a - - 

a - Definido para zero porque este parâmetro é redundante 

A tipologia é um atributo que nos modelos anteriormente aplicados influenciava o valor do imóvel, tendo 

uma influência negativa. Neste modelo como se pode constatar na Tabela 4.28, nenhuma das tipologias 

é estatisticamente significativa, não tendo assim influência no valor do imóvel por metro quadrado. 

Tabela 4.28 - Coeficientes e Valor-p – Tipologia - Modelos Lineares Generalizados – Zona 6 

 Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

T0 1,322E-02 2,193E-01 Não 

T1 1,788E-02 9,420E-02 Não 

T2 1,158E-02 2,784E-01 Não 

T3 6,269E-03 5,572E-01 Não 

T4 1,432E-03 8,939E-01 Não 

T5 -2,051E-04 9,848E-01 Não 

T6 1,753E-03 8,739E-01 Não 

T7 1,712E-03 8,782E-01 Não 

T8 -9,686E-05 9,937E-01 Não 

T9 -9,659E-03 5,623E-01 Não 

T10 -1,794E-03 9,269E-01 Não 

T11 a - - 

a - Definido para zero porque este parâmetro é redundante 

Na regressão linear e na regressa não linear, a condição do imóvel tinham uma influência positiva no 

valor por metro quadrado, isto é, quanto melhor era a condição mais valorizado era o metro quadrado. 

Na Tabela 4.29, pode-se verificar que a categoria mais valorizada é o bom, seguida pela razoável, que 

é concordante com os resultados dos modelos aplicados anteriormente. Todas as categorias são 

estatisticamente significativas. 

Tabela 4.29 - Coeficientes e Valor-p – Condição do Imóvel - Modelos Lineares Generalizados – Zona 6 

 Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

Condição do Imóvel - mau -5,338E-03 0,000E+00 Sim 

Condição do Imóvel - razoável -2,740E-03 7,418E-11 Sim 

Condição do Imóvel - bom a - - 

a - Definido para zero porque este parâmetro é redundante 

O ónus de um imóvel é um atributo que nos modelos anteriormente aplicados, tinha uma influência 

negativa. Nesta análise, em que os resultados se encontram representados na Tabela 4.30, pode-se 
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verificar que a categorização dos atributos não foi a mais adequada. Os coeficientes vão alternando 

entre positivo e negativo sendo que se pode concluir que a categorização deste atributo deveria ter 

sido diferente. Apenas a categoria bom/desconhecido e a categoria copropriedade/ hipoteca/ penhora/ 

leasing/ arresto/ arrolamento são estatisticamente significativas sendo que o seu coeficiente é positivo 

logo face a categoria de referência (categoria não) valorizam o imóvel por metro quadrado.  

Tabela 4.30 - Coeficientes e Valor-p – Ónus - Modelos Lineares Generalizados – Zona 6 

Ónus Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

Desconhecido 
3,075E-03 4,458E-06 Sim 

Bom 

Arrendamento 

8,386E-04 4,527E-01 Não Locação 

Ocupado 

Direito Superfície 

-1,168E-03 6,235E-01 Não 

Servidões 

Usucapião 

Usufruto 

Comodato 

Compropriedade 

2,976E-03 2,590E-09 Sim 

Hipoteca/Penhora 

Leasing 

Arresto 

Arrolamento 

Sim -2,104E-03 2,431E-01 Não 

Não a - - 

a - Definido para zero porque este parâmetro é redundante 

Na Tabela 4.31, encontram-se os coeficientes para as duas covariáveis do modelo, podendo-se concluir 

que não influenciam o valor do imóvel por metro quadrado. 

Tabela 4.31 - Coeficientes e Valor-p – Covariáveis - Modelos Lineares Generalizados – Zona 6 

 Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

Área -4,076E-05 3,817E-01 Não 

Andar do Imóvel -1,611E-04 1,435E-01 Não 

 

A única interação estudada neste modelo foi entre a área e a tipologia. Na Tabela 4.32, pode-se verificar 

que a interação entre a área e tipologia só é estatisticamente significativa quando a tipologia é T1 ou 

T2. 
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Tabela 4.32 - Valor-p – Área e Tipologia - Modelos Lineares Generalizados – Zona 6 

Área Valor-p Estatisticamente Significativo 

T0 7,435E-02 Não 

T1 6,917E-04 Sim 

T2 3,837E-02 Sim 

T3 4,288E-01 Não 

T4 8,281E-01 Não 

T5 9,489E-01 Não 

T6 7,851E-01 Não 

T7 7,610E-01 Não 

T8 9,167E-01 Não 

T9 4,980E-01 Não 

T10 8,323E-01 Não 

T11 - - 

 

Tal como na zona 5, no gráfico da Figura 4.8, a dispersão de pontos é muito semelhante ao gráfico da 

regressão não linear, neste caso o coeficiente de determinação dos modelos lineares generalizados é 

mais baixo do que na regressão não linear, podendo-se assim concluir que a regressão não linear se 

ajusta melhor à amostra. 

 

Figura 4.8 - Gráfico do valor previsto vs valor real - Modelos Lineares Generalizados - Zona 6 

Na zona 7, o modelo com o coeficiente de determinação maior, ou seja, que melhor se ajusta à amostra, 

é o modelo cuja variável dependente é o valor de transação normalizado ao trimestre e onde foram 

retirados os outliers de mahalanobis e cook. 

Como se pode verificar na Tabela 4.33, os atributos estatisticamente significativos são os seguintes: 
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• condição do imóvel; 

• freguesia; 

• ano de construção;  

• área. 

Tabela 4.33 - Valor-p - Modelos Lineares Generalizados – Zona 7 

 Valor-p Estatisticamente Significativo 

Abandonado 4,648E-01 Não 

Tipo de Comprador 5,863E-02 Não 

Condição do Imóvel 4,502E-10 Sim 

Freguesia 1,961E-02 Sim 

Ano de Construção 0,000E+00 Sim 

Área 0,000E+00 Sim 

Abandonado e Ano de Construção 3,562E-01 Não 

 

Na Tabela 4.34, encontram-se os resultados por categoria do tipo de comprador, podendo-se verificar 

que não há nenhuma categoria que seja estatisticamente significativa. 

Tabela 4.34 - Coeficientes e Valor-p – Tipo de Comprador - Modelos Lineares Generalizados – Zona 7 

Tipo de Comprador Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

Sem Informação -1,658E-03 4,535E-01 Não 

Misto/Particular -9,786E-04 8,669E-01 Não 

Nacional/Particular -1,283E-03 5,680E-01 Não 

Nacional/Empresa 4,449E-04 8,474E-01 Não 

Estrangeiro/Empresa - - - 

Estrangeiro/Particular a - - 

a - Definido para zero porque este parâmetro é redundante 

Mais uma vez, o mesmo se repete para o atributo abandonado, na Tabela 4.35, verifica-se que 

nenhuma categoria é estatisticamente significativa. 

Tabela 4.35 - Coeficientes e Valor-p – Abandonado - Modelos Lineares Generalizados – Zona 7 

 Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

Sem Informação -4,517E-02 2,675E-01 Não 

Não 3,050E-02 4,648E-01 Não 

Sim a - - 

a - Definido para zero porque este parâmetro é redundante 

A condição do imóvel, na Tabela 4.36 pode-se verificar que a categoria mais valorizada é o bom seguida 

pela razoável, que é concordante com os resultados dos modelos aplicados anteriormente. Todas as 

categorias são estatisticamente significativas. 
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Tabela 4.36 - Coeficientes e Valor-p – Condição do Imóvel - Modelos Lineares Generalizados – Zona 7 

 Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

Condição do Imóvel - mau -3,383E-03 9,456E-08 Sim 

Condição do Imóvel - razoável -2,047E-03 6,192E-08 Sim 

Condição do Imóvel - bom a - - 

a - Definido para zero porque este parâmetro é redundante 

Na zona 7, pode-se verificar na Tabela 4.37, que a freguesia que mais valoriza o imóvel é a freguesia 

das Avenidas Novas seguida pela freguesia de Areeiro e terminando com a freguesia de Alvalade. Na 

regressão linear e na regressão não linear este atributo influenciava positivamente o valor do imóvel 

logo os resultados são coerentes. A freguesia do Areeiro não é estatisticamente significativa. 

Tabela 4.37 - Coeficientes e Valor-p – Freguesia - Modelos Lineares Generalizados – Zona 7 

Freguesia Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

Alvalade -1,19E-03 5,09E-03 Sim 

Areeiro -2,92E-04 6,09E-01 Não 

Avenidas Novas a - - 

a - Definido para zero porque este parâmetro é redundante 

Na Tabela 4.38, encontram-se os resultados para as duas covariaveis deste modelo, sendo que as 

duas são estatisticamente significativas. A área tem um coeficiente negativo logo, como nos modelos 

anteriormente aplicados, o valor por metro quadrado em imóveis maiores é menor do que em imóveis 

com uma área mais pequena. O atributo ano de construção, na regressão linear e não linear afetava 

positivamente o valor por metro quadrado, neste modelo verifica-se o mesmo.  

Tabela 4.38 - Coeficientes e Valor-p – Covariáveis - Modelos Lineares Generalizados – Zona 7 

 Coeficiente Valor-p Estatisticamente Significativo 

Área -8,025E-05 0,000E+00 Sim 

Ano de Construção 9,004E-05 0,000E+00 Sim 

 

Neste modelo estudou-se também a interação entre o ano de construção e o facto de o imóvel estar 

abandonado no momento da transação, podendo-se concluir, através da Tabela 4.39, que esta 

interação não é estatisticamente significativa. 

Tabela 4.39  - Valor-p – Ano de Construção e Abandonado - Modelos Lineares Generalizados – Zona 7 

Ano de Construção Valor-p Estatisticamente Significativo 

Sem Informação 2,70E-01 Não 

Não 4,37E-01 Não 

Sim - - 
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Finalmente, como nas outras zonas, no gráfico da Figura 4.9, a dispersão de pontos é a que menos se 

aproxima da reta (x=y) das três análises realizadas para esta zona. O coeficiente de determinação é 

também o mais baixo das três análises, o que leva a concluir que na zona 7 os modelos lineares 

generalizados é o modelo que menos se adapta à amostra. 

 

Figura 4.9 - Gráfico do valor previsto vs valor real - Modelos Lineares Generalizados - Zona 7 

4.4.2 Considerações finais 

Nesta análise, o tipo de influência que os atributos têm no valor de transação por metro quadrado foi 

semelhante aos resultados da regressão linear e da regressão não linear. Chegou-se à conclusão de 

que alguns atributos que na regressão linear tinham um coeficiente numa escala de grandeza menor 

do que o resto dos atributos, não eram estatisticamente significativos neste modelo. Concluiu-se que 

os atributos se encontravam corretamente categorizados com a exceção do ónus na zona 6. 

Pode-se verificar que a modelação por modelos lineares generalizados obteve piores resultados do que 

a regressão não linear, à exceção da zona 5 em que o resultado foi ligeiramente melhor. Pode-se 

concluir que os atributos que foram identificados como explicativos na regressão linear podem não ser 

suficientes para realizar a modelação do valor de transação do imóvel por metro quadrado com os 

modelos lineares generalizados. Por estas razões, optou-se por fazer uma segunda análise com a 

mesma ferramenta mas desta vez utilizando todos os atributos da base de dados e as três interações 

consideradas anteriormente para as três zonas. Na Tabela 4.40, encontram-se os atributos que foram 

considerados como fatores e os atributos que foram considerados como covariáveis nesta análise. 
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Tabela 4.40 - Fatores e Covariáveis - Modelos Lineares Generalizados com todos os atributos 

Fatores Covariáveis 

Freguesia Ano de Construção 

Tipologia Número de Andares do Edifício 

Condição do Edifício Número de Andares Extra do Edifício 

Condição do Imóvel Andar do Imóvel 

Abandonado Andar Extra do Imóvel 

Ónus Área 

Tipo de Comprador  

 

Na Tabela 4.41, pode-se observar os resultados para este modelo sendo que melhoraram 

consideravelmente face aos resultados anteriores, exceto na zona 6 em que os resultados são muito 

semelhantes. 

Tabela 4.41 - Coeficientes de determinação - Modelos Lineares Generalizados com todos os atributos 

Variável Dependente  Zona 5 Zona 6 Zona 7 

Valor de transação normalizado 

ao ano por metro quadrado 

Com os Outliers 0,401 0,345 0,581 

Sem os Outliers de 

Mahalanobis e de Cook 
0,511 0,463 0,603 

Valor de transação normalizado 

ao semestre por metro 

quadrado 

Com os Outliers 0,389 0,366 0,589 

Sem os Outliers de 

Mahalanobis e de Cook 
0,521 0,468 0,608 

Valor de transação normalizado 

ao trimestre por metro quadrado 

Com os Outliers 0,390 0,372 0,592 

Sem os Outliers de 

Mahalanobis e de Cook 
0,517 0,461 0,611 

 

Para a zona 5 e 6, pode-se verificar que o modelo preferido é o modelo cuja variável dependente é o 

valor de transação normalizado ao semestre e onde foram retirados os outliers de mahalanobis e cook 

sendo este o modelo que melhor se ajusta à amostra. Enquanto na zona 7 o modelo preferido é o 

modelo cuja variável dependente é o valor de transação normalizado ao trimestre e de onde foram 

retirados os outliers de mahalanobis e cook. 

Na Tabela 4.42, encontram-se os resultados para as três zonas. Pode se concluir que alguns atributos 

que não tinham sido incluídos na análise anterior, são estatisticamente significativos, como o ano de 

construção na zona 5, a freguesia na zona 6 e o ónus na zona 7. Também se pode verificar, que para 

cada zona existem alguns atributos que não são estatisticamente significativos. O passo seguinte seria 

tentar que todos os atributos incluídos no modelo fossem estatisticamente significativos, uma vez que, 

atributos que não são relevantes para a modelação do valor do imóvel por metro quadrado distorcem 

os resultados desse mesmo modelo. Este processo é um processo de tentativa e erro, uma vez que 
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pode apenas ser necessário retirar um dos atributos para que todos os outros se tornem 

estatisticamente significativos ou pode ser necessário fazer mais ajustes. Por esta razão optou-se por 

terminar esta análise aqui. 

Tabela 4.42 – Valor-p - Modelos Lineares Generalizados com todos os atributos 

 Zona 5 Zona 6 Zona 7 

 Valor-p Est. Sig. Valor-p Est. Sig. Valor-p Est. Sig. 

Freguesia 3,16E-01 Não 3,48E-02 Sim 6,87E-01 Não 

Tipologia 0,00E+00 Sim 0,00E+00 Sim 4,48E-11 Sim 

Condição do 

Edifício 
1,07E-03 Sim 2,89E-01 Não 9,21E-01 Não 

Condição do Imóvel 8,03E-01 Não 1,58E-02 Sim 6,22E-02 Não 

Abandonado 2,26E-01 Não 8,07E-10 Sim 1,60E-01 Não 

Ónus 2,23E-01 Não 1,10E-10 Sim 2,22E-10 Sim 

Tipo de Comprador 1,68E-03 Sim 3,42E-03 Sim 1,48E-01 Não 

Ano de Construção 1,16E-02 Sim 8,58E-04 Sim 3,21E-12 Sim 

Número de Andares 

do Edifício 
2,05E-01 Não 8,06E-03 Sim 7,07E-02 Não 

Número de Andares 

Extra do Edifício 
3,78E-01 Não 1,48E-02 Sim 1,71E-01 Não 

Andar do Imóvel 4,15E-01 Não 2,40E-01 Não 2,92E-01 Não 

Andar Extra do 

Imóvel 
4,16E-02 Sim 8,49E-01 Não 7,75E-01 Não 

Área 1,94E-08 Sim 7,21E-01 Não 2,90E-05 Sim 

Condição do 

Edifício e Condição 

do Imóvel 

1,51E-02 Sim 7,37E-01 Não 2,65E-01 Não 

Abandonado e Ano 

de Construção 
2,33E-01 Não 7,70E-10 Sim 1,50E-01 Não 

Tipologia e Área 0,00E+00 Sim 9,99E-16 Sim 6,60E-06 Sim 

 

À semelhança do feito anteriormente, construi-se um gráfico com o valor de transação previsto pelo 

modelo versus o valor de transação normalizado para cada zona que se encontram representados nas 

Figura 4.10, Figura 4.11 e Figura 4.12. A dispersão de pontos para as três zonas já se aproxima mais 

da reta do que a dispersão de pontos dos gráficos dos modelos aplicados anteriormente. Podendo-se 

então concluir que este modelo se adapta melhor aos dados do que os três modelos anteriores. 
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Figura 4.10 - Gráfico do valor previsto vs valor real - Modelos Lineares Generalizados com todos os atributos - 

Zona 5 

 

Figura 4.11 - Gráfico do valor previsto vs valor real - Modelos Lineares Generalizados com todos os atributos - 

Zona 6 
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Figura 4.12 - Gráfico do valor previsto vs valor real - Modelos Lineares Generalizados com todos os atributos - 
Zona 7 

 Rede neuronal 

Finalmente, o último modelo estatístico utilizado nesta dissertação para modelar o valor de transação 

por metro quadrado foi a rede neuronal. Utilizou-se o SPSS Statistic para fazer esta análise, mesmo 

não sendo o programa mais adequado para aplicar este modelo, uma vez que, o programa fornece 

pouca informação sobre a maneira com está a modelar os dados e não fornece os coeficientes 

calculados para cada atributo. Foi utilizado, uma vez que o que se pretendia fazer com esta análise era 

testar se era possível obter um resultado melhor do que os outros modelos estudados. A rede neuronal 

faz uma modelação não linear dos dados para descobrir relações complexas entre variáveis. Neste 

modelo não se sabe propriamente o que o SPSS Statistic está a fazer, sendo que, a ideia deste modelo 

é replicar o cérebro humano e a forma como pensamos. Existem três camadas neste modelo, a camada 

de entrada, a camada oculta e a camada de saída, entre a camada de entrada e a oculta são feitas 

regressões nos diversos nós e a função de ativação escolhida foi a tangente hiperbólica e entre a 

camada oculta e de saída, fazem-se de novo regressões e a função de ativação escolhida foi a 

identidade. O grande objetivo deste modelo é obter a melhor performance possível logo o algoritmo 

ajusta o peso para cada variável e propaga o erro para trás minimizando-o. Este modelo divide os 

dados em 70% e 30%, sendo que treina a rede para 70% e depois testa a rede nos outros 30%.  

Nesta análise, mais uma vez, utilizaram-se dois conjuntos de dados, o primeiro com a base de dados 

completa e o segundo retirando os outliers identificados pelo método de mahalanobis e cook na 

regressão linear.  

Uma vez que este modelo não dá como resposta o coeficiente de determinação, optou-se por calculá-

lo no Microsoft Excel, através do valor previsto e do valor real. Na Tabela 4.43, apresenta-se os 

coeficientes de determinação para as 3 zonas. 
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Tabela 4.43 - Coeficientes de determinação - Rede Neuronal 

Variável Dependente  Zona 5 Zona 6 Zona 7 

Valor de transação normalizado 
ao ano por metro quadrado 

Com os Outliers 0,672 0,572 0,624 

Sem os Outliers de 
Mahalanobis e de Cook 

0,576 0,625 0,677 

Valor de transação normalizado 
ao semestre por metro 

quadrado 

Com os Outliers 0,423 0,583 0,662 

Sem os Outliers de 
Mahalanobis e de Cook 

0,572 0,544 0,677 

Valor de transação normalizado 
ao trimestre por metro quadrado 

Com os Outliers 0,472 0,523 0,662 

Sem os Outliers de 
Mahalanobis e de Cook 

0,547 0,636 0,659 

 

Pode-se verificar que, para as três zonas, os coeficientes de determinação são os maiores de todos os 

modelos aplicados. Uma vez que quanto maior for o coeficiente de determinação, mais explicativo é o 

modelo e melhor ele se ajusta à amostra, pode-se concluir que este é o modelo que apresenta melhores 

resultados dos cinco estudados. Este facto também pode ser comprovado pelos gráficos do valor de 

transação previsto versus o valor de transação normalizado para cada zona que se encontram 

representados na Figura 4.13, na Figura 4.14 e na Figura 4.15. A dispersão de pontos para as três 

zonas aproxima-se mais da reta do que nos cinco modelos anteriormente estudados.  

 

Figura 4.13 - Gráfico do valor previsto vs valor real - Rede Neuronal - Zona 5 
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Figura 4.14 - Gráfico do valor previsto vs valor real - Rede Neuronal - Zona 6 

 

 

Figura 4.15 - Gráfico do valor previsto vs valor real - Rede Neuronal - Zona 7 
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5. Conclusão 

Esta dissertação trata um tema particularmente relevante nos dias de hoje, uma vez que o mercado 

imobiliário em Lisboa continua a superar recordes em diversos segmentos, havendo uma elevada 

procura por imóveis nas zonas estudadas.  

Foram aplicados quatro métodos para a modelação da variabilidade espacial do valor de transação de 

um imóvel, tendo-se identificado dentro dos atributos da base de dados os que influenciavam a valor 

de transação por metro quadrado negativamente e positivamente. Optou-se por fazer o estudo por 

metro quadrado porque à partida já se sabia que a área seria o atributo que mais iria valorizar o imóvel. 

O estudo por metro quadrado permite então estudar os outros atributos que influenciam o valor do 

imóvel. 

A zona 5 – Estrela e Campo de Ourique e a zona 6 – Centro Histórico são duas zonas históricas e das 

mais antigas da cidade de Lisboa. O parque habitacional é constituído por edifícios que na sua maioria 

foram construídos antes de 1945. São zonas do centro de Lisboa, com um imenso património cultural 

e onde se localizam muitos dos pontos de referência e serviços da cidade. Obteve-se resultados 

semelhantes para estas duas zonas, tendo sido identificados os seguintes atributos como tendo 

influência no valor de transação do imóvel por metro quadrado: área, tipo de comprador, se o imóvel 

estava abandonado no momento da transação, condição do imóvel e tipologia. Na zona 5, a condição 

do edifício e na zona 6 o ónus do imóvel, foram também identificados como influentes no valor.  

A zona 7 – Avenidas Novas, é a zona mais recente das três. Das três zonas estudadas, esta é onde a 

diferença entre as freguesias que a constituem é mais notável. A freguesia das Avenidas Novas, 

projetada durante o plano de expansão da cidade de Lisboa de Frederico Ressano Garcia entre o final 

do século XIX e a primeira metade do século XX, reúne muitos serviços da cidade, como hotéis, centros 

comerciais e escritórios, enquanto as freguesias do Areeiro e de Alvalade projetadas durante o Estado 

Novo são principalmente residenciais. Foram identificados os seguintes atributos como tendo influência 

no valor de transação do imóvel por metro quadrado: condição do imóvel, ano de construção e 

freguesia. 

Pode-se inferir que, em zonas históricas como a zona 5 e 6, o investimento estrangeiro é maior, uma 

vez que o tipo de comprador influencia o valor do imóvel. Na zona 7, onde o edificado é mais recente, 

o ano de construção tem influência no imóvel, sendo valorizados os imóveis mais recentes enquanto 

em zonas mais antigas, como as zonas 5 e 6, este atributo não influencia o valor do imóvel. A condição 

do imóvel é um atributo que nas três zonas estudadas influencia o valor do imóvel, sendo que uma 

melhor condição valoriza o imóvel. Na zona 7, a diferença entre freguesias, torna este atributo, um dos 

que influencia o valor do imóvel, sendo que uma freguesia com mais serviços é mais valorizada. 

Comparando com a revisão da literatura, na presente dissertação estudou-se apenas quatro atributos 

que já tinham sido objeto de estudo, sendo estes a área, a tipologia, o andar do imóvel e o ano de 

construção.  
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A área e a tipologia na grande maioria dos artigos têm uma influência positiva no valor do imóvel, uma 

vez que estes artigos escolhiam como sua variável depende o valor do imóvel e não o valor por metro 

quadrado. Nesta dissertação, a área e a tipologia, quando estatisticamente significativas, influenciam o 

valor do imóvel por metro quadrado negativamente. Este resultado não é contraditório, uma vez que o 

que se pode concluir é que o valor por metro quadrado em imóveis maiores ou com mais quartos é 

menor do que em imóveis com uma área mais pequena ou com menos quartos.  

O andar do imóvel na grande maioria dos artigos também tem uma influência positiva no valor do 

imóvel, sendo que nesta dissertação este atributo tem uma influência negativa no valor por metro 

quadrado. Isto pode ser explicado, pelo facto de, em Lisboa, a grande maioria dos imóveis se encontrar 

em edifícios que não excedem os quatro pisos, não sendo então comparável com cidades com grandes 

arranha-céus como Pequim ou Hong Kong.  

O ano de construção é uma característica que geralmente afeta positivamente o valor, ou seja, o 

comprador está disposto a pagar mais por um imóvel mais recente, segundo a grande maioria dos 

artigos científicos estudados. Neste estudo, o ano de construção influencia o valor do imóvel por metro 

quadrado positivamente na zona 7. 

Com o estudo dos outliers das diferentes zonas, pode-se concluir que faltam atributos na base de dados 

que poderão ser explicativos do valor do imóvel. Atributos identificados durante a revisão da literatura 

e com o estudo dos outliers como o número de casas de banho, o facto de o imóvel se encontrar no 

edifício totalmente reabilitado, ou de ter garagem, ou elevador, são atributos que não foram 

considerados nesta base de dados mas que podem ter uma influência no valor do imóvel. 

Nesta dissertação, tomou-se como pressuposto que os fatores internos e externos são independentes 

e, uma vez que apenas se analisou a influência de fatores internos no valor de transação dos imóveis, 

tomou-se por princípio que os fatores externos seriam constantes ao longo do tempo. Por outro lado, 

também se tomou por princípio que os fatores internos que valorizam o imóvel são constantes ao longo 

do tempo. 

Fazendo uma análise no SPSS Statistics da zona 5 para dois anos, em que a situação económica e 

social do país era muito diferente, chega-se à conclusão de que esse pressuposto não é verdadeiro 

sendo então uma limitação desta dissertação. Na Tabela 5.1, apresenta-se os atributos que influenciam 

o valor do imóvel segundo a regressão linear realizada apenas com imóveis do ano 2012 e 2016. Pode-

se inferir que, no ano 2012, durante a crise que afetou Portugal, o único atributo que os portuguese 

valorizavam era a condição do imóvel. Em 2016, o “boom” do mercado imobiliário e a entrada de 

compradores estrangeiros no mercado português, com maior poder de compra, tiveram um efeito 

positivo, visto que o comprador estrageiro paga mais por metro quadrado do que o comprador 

português. A condição do imóvel deixou de ser um fator condicionante possivelmente por se ter tornado 

uma prática comprar um imóvel, renová-lo e vendê-lo de novo.  
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Tabela 5.1 - Atributos que influenciam o valor do imóvel por metro quadrado 

Atributos 

2012 2016 

Área 

Área 

Tipo de Comprador 

Ano de Construção 

Condição do Imóvel 

Número de Andares do Edifício 

Andar Extra do Imóvel 

Condição do Edifício 

 

Um possível estudo de desenvolvimento futuro desta dissertação é uma análise temporal da base de 

dados incluindo também os fatores externos (fatores macroeconómicos), bem como um maior 

desenvolvimento da base de dados com a inclusão de novas variáveis como: o número de casas de 

banho, o facto de o imóvel se encontrar no edifício totalmente reabilitado, ou de ter garagem, ou 

elevador. 
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