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ANÁLISE DOS PRINCIPAIS DETERMINANTES DA FIXAÇÃO DE PREÇO EM IMÓVEIS 

HABITACIONAIS EM LISBOA 

FREGUESIAS DE ARROIOS, BEATO, MARVILA, OLIVAIS, PENHA DE FRANÇA, SANTA CLARA 

E SÃO VICENTE  

 

RESUMO 

Com esta dissertação procura-se identificar-se os determinantes de fixação do preço de venda de 

imóveis habitacionais da cidade de Lisboa, em particular das freguesias de Arroios, Beato, Marvila, 

Olivais, Penha de França, Santa Clara e São Vicente. Este trabalho foi feito a partir de uma base de 

dados com informação sobre imóveis vendidos no concelho de Lisboa de 2008 a 2017, com uma 

amostra de 1986 imóveis vendidos nas freguesias em estudo. Para cada freguesia foram criados dois 

modelos de predição dos preços dos imóveis, com base em duas ferramentas estatísticas: um modelo 

de regressão linear múltipla e um modelo linear generalizado. As variáveis preditivas mais recorrentes 

foram o ano de construção e o estado de conservação do imóvel, sendo que esta variável tem um peso 

elevado em todas as freguesias em que é preditiva. O trimestre, o ano, a existência de um piso extra 

no imóvel e a existência de ónus não são variáveis preditivas de nenhuma das freguesias. A variável 

área, que normalmente tem um grande peso na definição dos preços dos imóveis, é preditiva de apenas 

três freguesias e apresenta um peso muito baixo. Isto acontece porque a variável independente, o preço 

dos imóveis, é dada sob a forma de preço por metro quadrado, retirando o efeito da área do imóvel. 

Comparando os dois modelos de cada freguesia, observa-se que o modelo linear generalizado tem 

sempre um melhor ajuste. A freguesia cujo modelo tem melhor ajuste é o Beato, e a com pior ajuste é 

São Vicente.  

 

Palavras-chave: Mercado imobiliário, Determinantes de preço, Modelo Hedónico 

 

 





 

iii 

TITLE ANALYSIS OF THE MAIN DETERMINANTS OF PRICE IN HOUSING 

BUILDINGS IN LISBON 

PARISHES OF ARROIOS, BEATO, MARVILA, OLIVAIS, PENHA DE FRANÇA, SANTA CLARA 

AND SÃO VICENTE 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to disclose the determinants of the sale price of residential properties in 

the city of Lisbon, particularly in the parishes of Arroios, Beato, Marvila, Olivais, Penha de França, Santa 

Clara and São Vicente. This work was based on a database with information on real estate sold in the 

municipality of Lisbon from 2008 to 2017, with a sample of 1986 properties sold in the parishes under 

study. For each parish, two models of property price prediction were developed using two statistical 

tools: multiple linear regression model and generalized linear model. The most recurrent predictive 

variables were the year of construction and the state of conservation of the property, and these variables 

tend to have a high weight. The quarter, the existence of an extra floor in the property and the existence 

of charges are not predictive variables of any of the parishes. The area, which normally has a great 

weight in the definition of real estate prices, is predictive on only three parishes and presents a very low 

weight. This is because the independent variable, the price of real estate, is given in the form of price 

per square meter, removing the largest contribution of the area on the property value. Comparing the 

two models of each parish, it is observed that the generalized linear model always has a better fit. The 

parish whose model has the best adjustment is Beato, and the one with the worst adjustment is São 

Vicente. 

 

Key-words: Housing market, price determinants, hedonic model 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO 

O mercado imobiliário português tem tido um elevado crescimento últimos anos, sendo que atualmente 

equivale a 12% do PIB. Os preços dos imóveis têm aumentado nos últimos anos, estando previsto que 

o valor do imobiliário residencial suba de 7% a 8% até 2020. 

Segundo a agência de notação financeira Moody’s, o aumento dos preços dos imóveis começou em 

meados de 2013 e alcançou em 2017 níveis semelhantes aos anteriores a 2008. As Estatísticas de 

Preços de Habitação ao nível local, referentes ao 2º trimestre de 2018, realizadas pelo Instituto Nacional 

de Estatística (INE) afirmam que “No 2º trimestre de 2018, a variação homóloga do preço mediano de 

alojamentos vendidos em Portugal foi +8,15%, passando de 896 €/m2 no 2º trimestre de 2017 para 969 

€/m2 no 2º trimestre de 2018. A cidade de Lisboa apresentou o preço mediano de alojamentos 

familiares mais elevado ( 2753 €/m2 ), entre as sete cidades com mais de 100 mil habitantes.”. Este 

valor mediano equivale um aumento de 23,4% em relação ao trimestre equivalente no ano de 2017. 

Estas subidas são causadas pelo desfasamento entre a procura e a oferta que existe em certos locais. 

A edição de 2019 do estudo ‘Emerging Trends in Real Estate’, realizado pela PWC e o Urban Land 

Institute revela que no ano de 2019 que Lisboa deverá ser o principal destino de investimento imobiliário 

a nível europeu, ultrapassando cidades como Berlim, Dublin ou Madrid. Os maiores fatores de atração 

para investidores estrangeiros são os preços relativamente baratos, quando comparados com o resto 

da Europa, e a “qualidade de vida” que a cidade oferece.  

Este crescimento do mercado português, e especialmente do mercado lisboeta, torna imperativo o seu 

estudo e compreensão e que se desenvolvam modelos para a sua simulação. Em particular, é relevante 

perceber de que forma as características estruturais dos imóveis explicam o respectivo valor. Uma 

melhor perceção do funcionamento do mercado permitirá que se possam fazer avaliações mais 

rigorosas e, consequentemente, transações de imóveis mais justas.  

1.2 ÂMBITO E OBJETIVOS 

A presente dissertação limita-se ao mercado imobiliário residencial em Lisboa, mais especificamente 

nas freguesias de Arroios, Beato, Marvila, Olivais, Penha de França, Santa Clara e São Vicente. O 

estudo considera apenas os determinantes estruturais no valor dos imóveis. 

Esta dissertação tem por objetivo identificar e analisar os determinantes estruturais relevantes para o 

preço dos imóveis residenciais na cidade de Lisboa e explorar e desenvolver modelos estatísticos que 

procurem simular o comportamento dos preços de venda de imóveis, procurando determinar qual o 

modelo com melhor ajuste. Tem ainda como objetivos perceber se o comportamento do mercado 

imobiliário é semelhante nas diversas zonas em estudo ou se sofre alterações de zona para zona, bem 

como compreender as razões para certos imóveis terem preços normalizados que divergem da gama 

de preços que seria esperada (estudo dos outliers). 



 

2 

1.3 METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho começou por se fazer um levantamento de potenciais determinantes 

do preço dos imóveis com base numa revisão da literatura existente. De seguida fez-se a seleção e a 

preparação da base de dados e definiram-se as ferramentas de modelação a ser aplicadas. 

Posteriormente procedeu-se ao desenvolvimento e à análise dos modelos desenvolvidos através das 

ferramentas de modelação definidas. Por fim fez-se uma análise aos outliers selecionados e retirados 

do modelo durante a modelação. 

1.4 ORGANIZAÇÃO 

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos para além do presente capítulo 1. 

Ao longo do capítulo 2 é feito um resumo do conhecimento do estado de arte, e este capítulo está divido 

em três subcapítulos: o primeiro faz uma revisão da literatura e da evolução das teorias e dos modelos 

hedónicos como método de estimar o preço de um imóvel e o peso das suas características; o segundo 

subcapítulo analisa as variáveis utilizadas em diversos artigos realizados em âmbitos semelhantes ao 

desta dissertação; no terceiro subcapítulo analisam-se as metodologias utilizadas por esses mesmos 

artigos. 

O capítulo 3 apresenta o caso de estudo e a metodologia utilizada, e está dividido em três subcapítulos. 

No primeiro subcapítulo é feita uma caracterização das zonas estudadas, para que melhor se possa 

compreender posteriormente os resultados obtidos. No segundo subcapítulo são apresentados o valor 

amostral da base de dados correspondente a cada zona e as variáveis em estudo. O terceiro 

subcapítulo descreve a abordagem metodológica escolhida e os passos realizados para a obtenção 

dos resultados. 

No capítulo 4 faz-se a análise de todos os resultados obtidos através do estudo da base de dados 

fornecida. Em primeiro lugar é feita uma análise à estatística descritiva da base de dados, onde se pode 

observar o comportamento estatístico das diversas variáveis por freguesia. Posteriormente analisa-se 

o nível de correlação entre variáveis, seguido de uma análise das variáveis preditivas de cada freguesia. 

Nos subcapítulos 4 e 5 é feita uma análise dos resultados obtidos por cada um dos modelos (Modelo 

de Regressão Linear e Modelo Linear Generalizado, respetivamente), e de seguida é feita uma análise 

comparativa dos dois. Por fim, no último subcapítulo, é feita uma análise dos outliers detetados na base 

de dados. 

No capítulo 5 são descritas as principais conclusões e contributos desta dissertação e sugeridos 

possíveis desenvolvimentos futuros no sentido de se melhorar os resultados ou explorar outros 

modelos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 ENQUADRAMENTO 

O preço dos imóveis, ou valor de transação, em particular dos imóveis residenciais, é atualmente de 

grande importância para diversos sectores da sociedade, designadamente governos, empresas 

construtoras, mediadores imobiliários e a população em geral. Isto deve-se ao facto de o mercado 

imobiliário e as variações dos valores de venda poderem afetar o crescimento da economia, a inflação 

e o sector da banca. O mercado imobiliário tem um papel essencial no funcionamento da economia 

mundial, influenciando aspetos como a estabilidade do sistema financeiro, políticas públicas, tributação, 

empregabilidade, entre outros, como foi possível verificar-se com a crise económica que teve início em 

2007.  

As variações dos valores de venda dos imóveis, especialmente quando se trata de uma subida dos 

preços, podem afetar a equidade social e acessibilidade. Além disso, tem uma grande influência no 

bem-estar pessoal, uma vez que a compra de uma casa é, para muitos, o maior investimento das suas 

vidas. Tendo isto em conta, o facto de o mercado imobiliário estar em constante mudança constitui um 

fator de risco para investidores e vendedores.  

Dada a sua importância e a sua instabilidade, tem sido fortemente estudado nos últimos anos através 

de diferentes perspetivas, focando-se em vertentes como a formação dos preços, tributação, potencial 

de investimento e qualidade de vida, entre outros. Nesta dissertação o foco encontra-se direcionado 

para a primeira vertente, explorando os modelos preditivos dos preços dos imóveis. 

Muitos dos estudos sobre o valor da propriedade baseiam-se nos estudos de von Thünen (1830), que 

exploravam as variações nos preços de propriedades agrícolas. O modelo de von Thünen defendia que 

a renda de uma propriedade agrícola correspondia ao valor do produto gerado, subtraindo-lhe os custos 

de produção e de transportes. Este argumento explicava a influência que a distância às zonas 

comerciais (associadas aos atuais centros das cidades ou vilas) teria no preço dos terrenos, fazendo 

com que terrenos com condições de produção semelhantes tivessem valores diferentes consoante a 

sua localização.  

Esta observação é atualmente comprovada através da estrutura de muitas cidades, que explica a 

ligação entre a variação do preço das propriedades e a distância ao centro da cidade. Um dos fatores 

com maior impacto é o custo dos transportes e a interação entre o custo dos edifícios e dos terrenos. 

À medida que a distância aumenta, o custo de transporte aumenta, mas o preço dos edifícios e dos 

terrenos diminui. O preço da construção diminui a uma taxa mais reduzida do que o preço dos terrenos, 

justificando assim que com o aumento da distância exista proporcionalmente menos construção por 

unidade de área do terreno. O facto dos terrenos serem mais caros no centro económico da cidade faz 

com que os edifícios sejam tendencialmente mais altos nesta área.  

O preço dos imóveis depende do equilíbrio com diversos factores, entre os quais se destacam o acesso 

a empregos, serviços e amenidades. Os modelos mais simples descrevem normalmente a competição 

pelo espaço residencial nas cidades como uma troca entre o custo do imobiliário e o acesso aos 
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empregos, normalmente concentrados no centro da cidade. No entanto, nas cidades modernas os 

empregos não se encontram concentrados no centro mas dispersos por quase toda a área 

metropolitana da cidade. Deste modo, em situações de cidades com vários núcleos de concentração 

de pessoas o acesso a empregos tem de ser considerado num contexto de padrões mais complexos 

de distribuição espacial (Giuliano et al., 2010). 

Décadas mais tarde, Alonso (1964) e Muth (1969) aplicaram este raciocínio a diversos tipos de 

utilização de terrenos (habitacional, comercial e industrial), detetando que cada tipo de utilização 

apresentava uma curva ou gradiente de renda, cujo máximo corresponde ao máximo valor que cada 

um está disposto a pagar por uma certa localização. Os edifícios habitacionais, os comerciais e as 

indústrias procuram localizações conforme as suas necessidades de acesso ao centro da cidade e as 

correspondentes curvas de renda. 

Ridker & Henning (1967) apresentaram uma proposta inicial de um modelo que estimasse o preço de 

um imóvel, com base na ideia de que um imóvel é composto por um conjunto de atributos, sendo que 

cada um tem um valor de mercado, que pode ser positivo ou negativo, de modo a que da soma de cada 

um se obtivesse o valor do imóvel. No entanto este apresentava diversas lacunas, por não se basear 

num modelo teórico bem definido que permitisse interpretar corretamente as estimativas obtidas. 

O método do preço hedónico, introduzido por Rosen (1974), veio resolver grande parte dos problemas 

do modelo de Ridker & Henning (1967), permitindo modelar o preço de um produto através do estudo 

da relação entre o seu preço e as suas características. Esta técnica estatística modela o preço de um 

produto com base em atributos quantitativos associados ao mesmo, tipicamente através de uma 

regressão linear tradicional. Este modelo foi posteriormente aplicado ao mercado imobiliário (Goodman, 

1978), com a integração de características físicas, ambientais e de acessibilidade aos modelos 

econométricos que procuravam justificar as diferenças nos valores dos imóveis.  

Ao longo das últimas décadas o modelo do preço hedónico tem sido estudado em vários estudos 

através de diferentes ferramentas de análise e com diferentes objetivos. A análise hedónica tem sido 

utilizada para modelar mercados imóveis e índices de preços de construção de habitações (Fleming & 

Nellis, 1984) (Mark & Goldberg, 1984), para comparação com estimadores utilizados por avaliadores 

(Dogson & Topham, 1990) e na identificação de submercados de habitação (Adair et al., 1996). Houve 

também estudos que optaram por outras abordagens, focando os seus estudos no efeito de certas 

condicionantes no preço do imóvel, como a proximidade a estações ferroviárias (Debrezion et al., 2011), 

o índice de roubos em zonas residenciais (Wilhelmsson & Ceccato, 2015), ou a distância ao centro da 

cidade (Söderberg & Janssen, 2001). Davis et al. (2015) calcularam o impacto da performance 

energética, Adair et al. (2000) exploraram o efeito da acessibilidade e Melichar & Kaprová (2013) 

estudaram o efeito da proximidade a zonas verdes e da sua área, assim como o efeito de diferentes 

tipos de zonas verdes. 

Na formulação do modelo hedónico, um ponto importante a ter em consideração é a correta 

identificação de todas as variáveis independentes a incluir, uma vez que um dos grandes problemas 

deste modelo é o viés causado pela omissão de variáveis. Esta questão é agravada pela possível 
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existência de multicolinearidade entre variáveis estruturais do imóvel. Esta situação leva a um trade-off 

entre aumentar o viés das variáveis omitidas ou incluir variáveis colineares na regressão, aumentando 

a variância dos coeficientes estimados para as variáveis. 

 

2.2 VARIÁVEIS 

Aquando da venda e compra de um imóvel existem vários fatores que influenciam o preço pelo qual o 

imóvel é transacionado. O âmbito em que é feito o estudo irá influenciar o tipo de variáveis que entram 

no modelo e o peso que estas terão no valor final de venda, seja pela localização, por razões culturais 

ou pela época em que é efetuada a transação. 

As variáveis podem ser divididas em três tipos: variáveis estruturais, variáveis referentes à localização 

e variáveis referentes às condições da venda. Como variáveis estruturais consideram-se a área do 

imóvel, o número de quartos e de casas-de-banho, o ano de construção, e outras características que 

dependam apenas do imóvel, independentemente da zona onde este se insere. Consideram-se 

variáveis referentes à localização variáveis como a distância ao centro da cidade, a proximidade a 

zonas verdes, o nível de comércio ou as acessibilidades. Por fim, variáveis como o tipo de comprador 

ou a existência de ónus sobre o imóvel são variáveis relacionadas com a venda o imóvel. Vários estudos 

concluíram que a combinação de variáveis estruturais e locais contribui de forma significativa para a 

definição dos preços dos imóveis. 

Pode ainda distinguir-se as variáveis em qualitativas, quantitativas ou binárias. As variáveis qualitativas 

estão associadas a características não contáveis, mas que se podem manifestar de várias formas, 

como as variáveis “Tipologia” ou “Classificação Energética”. As variáveis quantitativas fazem a 

contagem de quantas vezes uma característica se repete, como por exemplo a variável “Nº de Casas 

de Banho”, que conta o número de casas de banho existentes no imóvel. As variáveis binárias estão 

normalmente associadas à presença ou não de certa característica, independentemente da quantidade 

de vezes que esta se repita. Estão normalmente associadas a valores de “1” ou “0”, simbolizando “sim” 

ou “não”. Variáveis binárias são por exemplo “Elevador” ou “Vista”. 

Para melhor se entender o comportamento expectável das variáveis neste estudo procedeu-se ao 

levantamento das variáveis utilizadas em diversos estudos realizados nos últimos anos e que se insiram 

num âmbito semelhante, isto é, estudos elaborados sobre mercados imobiliários de grandes cidades 

em países desenvolvidos. 

Das variáveis recolhidas existem diversas que, embora distintas, se podem inserir numa só categoria, 

como por exemplo uma categoria “Zona de Arrumação”, no qual se inserem as variáveis “Cave”, “Sótão” 

e “Zona de Arrumos”, ou a categoria de “Climatização” que incluí as variáveis “Ar Condicionado”, 

“Lareira”, “Aquecimento central” e “Aquecimento a Gás”. Embora tenham aplicações semelhantes, cada 

estudo aborda a variável que seja mais comum ou que represente maior importância no âmbito em que 

se insere. Isto explica o facto de se terem encontrado variáveis como “Vista para as montanhas”, “Vista 
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para lago” ou “Vista para o mar”, que embora diferentes se referem todas à vista do imóvel, no ambiente 

em que este se insere. 

Existem ainda variáveis que são abordadas de forma diferente em cada estudo, sendo que uns 

consideram de forma binária a existência ou não de determinada variável, enquanto noutros a variável 

é quantitativa (ex: existência ou não de garagem vs número de lugares de garagem). 

Tendo isto em conta, as diversas variáveis estudadas nos artigos selecionados foram agrupadas em 

Grupos de Variáveis. Na Tabela 2.1 encontra-se a lista dos artigos selecionados para esta análise e na 

Tabela 2.2 apresenta-se, para cada artigo, as variáveis utilizadas e o sinal com que surgiram no modelo, 

bem como o nível de influência que esta tem na variável dependente, sendo a intensidade da variável 

representada pelo número de vezes que se repete o sinal ( [+;-] : pouca influência; [+++;- - -] : muita 

influência). 

Tabela 2.1 – Bibliografia considerada para análise de variáveis e de ferramentas estatísticas 

Artigo Título Autoria Ano 

1 
House Prices and Accessibility: The Testing of Relationships within 

the Belfast Urban Area 
Alastair Adair 

et al. 
2000 

2 Estimating Distance Gradients for Apartment Properties 
Soderberg, 

Janssen 
2001 

3 Determinants of House Prices: A Quantile Regression Approach  Zietz et al. 2008 

4 
A spatial and temporal autoregressive local estimation for the Paris 

housing market 
Nappi-Choulet, 

Maury 
2011 

5 
The Impact of Rail Transport on Real Estate Prices: An Empirical 

Analysis of the Dutch Housing Market 
Debrezion et 

al. 
2011 

6 Spatial variation as a determinant of house price McCord et al. 2012 

7 
Boosting the predictive accuracy of urban hedonic house price 

models through airborne laser scanning 
Helbich et al. 2013 

8 
Local hedonic house-price modelling for urban planners: 

advantages of using local regression techniques 
Crespo, Grêt-

Regamey 
2013 

9 
Revealing preferences of Prague’s homebuyers toward greenery 

amenities: The empirical evidence of distance–size effect 
Melichar, 
Kaprová 

2013 

10 
Does burglary affect property prices in a nonmetropolitan 

municipality? 
Wilhelmsson, 

Ceccato 
2015 

11 
Modelling the effect of energy performance certificate rating on 

property value in the Belfast housing market 
Davis et al. 2015 

12 Mass appraisal of residential real estate usingmultilevel modelling Arribas et al. 2016 

13 
Local Spatiotemporal Modelling of House Prices: A Mixed Model 

Approach 
Yao, 

Fotheringham 
2016 

14 
Market heterogeneity and the determinants of Paris apartment 

prices: A quantile regression approach 

Amédée-
Manesme et 

al. 
2017 

15 
House price determinants in Athens: a spatial econometric 

approach 
Stamou et al. 2017 

16 Determinants of Real Estate Prices in the statutory city of Brno 
Reichel, 
Zimčík 

2018 

17 
Determinants of housing prices: evidence from Ontario cities, 2001-

2011 
Nistor, Reianu 2018 
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Tabela 2.2 - Variáveis estudadas, sinal no modelo e respetivo nível de influência 
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1 x (++) x (--) x (+)  x (++) 
x 

(+++) 
    x (++)       VT 

2 x (-)  x (+++)           x (--) x (+) x (?) x (-) VT 

3 x (+)  x (+++)  x (+) x (++)  x (++) x (+) x (+) x (++) x (++) x (+) x (-)    VT 

4 x (--)  x (+++) x (+)  x (nd) x (nd) x (nd)          VT 

5 x (--)  x (++)   x (++)  x (++)  x (++) x (+)  x (+)  x (-)   VT 

6 x (++)  x (+++)     x (++)   x (-)  x (+)  x (?)   VT 

7 x (nd)  x (++) x (++)   x (++)  x (+)        
*** 

   x (+)     VA 

8 x (-)  x (+)    x (++)    x (++) 
x (+)         
*** 

x (+) x (---) 
x (+)             
*** 

  VP 

9  x (--) x (+++)           x (--)    VT 

10 x (--)  x (+++) x (+)              VT 

11 x (+)  x (+)  x (++)   x (-)          VT 

12 x (-)  x (+++) x (++) x (+) x (++) x (++)        x (++)   VA 

13              x (--)    VT 

14 x (-) x (-) x (+++) x (++) x (++) x (++) x (+) x (++) x (+) x (++)        VT 

15 x (-)  x (+) x (++)   x (+) x (+) x (+)  x (+) x (+) x (+)     VP 

16  x (---) x (+++)           x (---)    VT 

17   x (+++)               VT 

+  peso 
positivo 

-  peso positivo (+)/(-)  pouco peso (++)/(--)  peso moderado (+++)/(---)  peso alto (?)  peso varia consoante a variável  

***  peso insignificante (nd) peso não definido VT – Valor de Transação VA – Valor Avaliado VP – Valor Pedido  
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Através da tabela resumo observa-se que o grupo de variáveis que surge mais vezes é “Área”, que 

além de ser o mais repetido nos diversos artigos é ainda o que, em geral, apresenta maior peso no 

preço final de venda do imóvel. Este peso é positivo, o que significa que o preço do imóvel tende a 

aumentar com o aumento da área do respectivo imóvel. 

De seguida, as variáveis que aparecem em maior quantidade são “Idade do Imóvel” e “Climatização”. 

A Idade do Imóvel tem uma grande importância na definição do preço do imóvel, pelo que se repete na 

maioria dos artigos analizados. O impacto desta variável tende a ter um sinal negativo quanto maior for 

a idade, uma vez que os imóveis se vão degradando à medida que vão envelhecendo. No entanto, é 

compreensível que em algumas situações a Idade do Imóvel possa ter um peso positivo, associado ao 

valor histórico do imóvel, em especial se este se encontrar reabilitado. A existência de Climatização no 

imóvel também se torna imprescindível e acrescenta valor ao preço deste, uma vez que o conforto 

térmico, seja nos meses quentes como nos meses frios, é bastante importante e atrativo na escolha de 

um imóvel, tendo por isso geralmente um peso positivo. 

A existência de estacionamento designado para o morador, ou mesmo o número de lugares de 

estacionamento pertencentes ao imóvel, são também factores importantes na definição do preço de 

venda de um imóvel. Estando no âmbito de uma cidade, em que é abundante a quantidade de carros 

em circulação, a garantia de ter um lugar onde se possa estacionar perto de casa é um factor de 

valorização do imóvel. Por esta mesma razão a variável “Estacionamento” surge muitas vezes nos 

diversos estudos sujeitos a análise, e com um peso relevante e positivo. 

Outra variável que se repete nos vários artigos é a variável “Piso”. O piso de um imóvel tem alguma 

influência no preço final, uma vez que está associado a diversas questões relevantes, como a vista ou 

a segurança. Quanto mais alto se encontra o piso do imóvel maior a vista da envolvência do imóvel, 

podendo esse ser um factor de valorização do imóvel. Além disso, pisos térreos podem ter maior 

apetência para sofrer assaltos ou incómodos do exterior, como o ruído, pelo que pisos mais altos podem 

dar uma maior sensação de conforto e segurança. Nos artigos analisados esta variável tem um peso 

positivo, variando a sua magnitude entre baixa e intermédia. 

Por outro lado, se o edifício não possuir elevador, um piso muito alto pode ser menos atrativo. A 

existência de elevador no edifício é então uma característica relevante na valorização de um imóvel, 

porque confere um grau de conforto muito superior ao acesso ao imóvel. 

Da observação da Tabela 2.2 é ainda possível verificar-se que as variáveis associadas à localização 

do imóvel, “Zona da Cidade”, “Acessibilidade e Transportes”, “Distância ao Centro da Cidade” e 

“Distância a Serviços”, têm também bastante relevância neste tipo de estudos. A acessibilidade e a 

disponibilidade de transportes públicos tem um peso positivo, mas de magnitude mais reduzida, não 

sendo tão preponderante como outras variáveis. A distância ao centro da cidade, como seria 

expectável, tem um peso negativo, cuja magnitude varia de estudo para estudo, mas tende a ser 

moderada. O peso da zona da cidade depende de zona para zona, pelo que cada categoria da variável 

tem um peso específico, não havendo um peso geral para a variável. O comportamento da variável 

“Distância a serviços” também varia muito, não apresentando propriamente uma tendência. 
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É de notar que em alguns estudos houve variáveis que foram sinalizadas com “?”. Este “?” significa que 

o sinal depende da variável a ser considerada dentro do grupo de variáveis, como acontece com a 

“Distância a serviços” no artigo 6, em que é estudada a distância a diferentes tipos de serviço e o sinal 

varia bastante. As variáveis assinaladas na tabela com “nd” correspondem a variáveis cujo peso do 

sinal não foi determinado, por esta ser retirada do modelo. Existem ainda variáveis de alguns artigos 

assinaladas com “*”. Estas variáveis, embora façam parte do modelo e tenham um peso atribuído, este 

tem um valor muito baixo, pelo que a variável é considerada insignificante para o modelo.  

O sinal de cada variável pode apresentar alguma variação, mas mais inconstante ainda é a força do 

sinal, que nalguns estudos pode ter muito impacto e noutros ser pouco relevante. Sirmans et al. (2005) 

analisaram os modelos utilizados em diversos estudos e concluiu que frequentemente os estudos 

discordavam em relação ao sinal e à magnitude do peso da característica no preço final. Na sua análise 

verificou que, a título de exemplo, de 40 estudos empíricos sobre o número de quartos, 21 

demonstravam que esta característica tinha um peso positivo, 9 indicaram que o peso da variável era 

negativo e 10 concluiram que não havia uma relação significativa. Este facto pode indiciar alguma 

dificuldade em prever a contribuição de cada variável para o preço final de um imóvel, e que 

consumidores diferentes podem valorizar as características de forma diferente (Malpezzi, 2003).  

Zietz et al. (2008) analisam até que ponto se pode atribuir os resultados conflituosos às diferenças no 

efeito das características do imóvel ao longo da distribuição dos preços dos imóveis. Existem 

características que podem ter um efeito em imóveis de preço mais caro e um efeito contrário em imóveis 

de preço mais económico, e assim este efeito não consegue ser avaliado por um modelo que se baseie 

na média. Através deste estudo concluíram que: i) o impacto de algumas características como a área, 

o número de casas-de-banho ou o tipo de pavimento aumenta com o aumento do preço de venda, ii) 

que algumas variáveis (garagem, distância ao centro da cidade) têm um efeito relativamente constante 

nos diversos sectores de preços, e iii) que certas características, como o número de quartos, têm um 

efeito significativo no preço de venda, mas que não possuem um padrão de comportamento em 

diferentes níveis de preços.  

Sirmans et al. (2006) apontam para o facto de a maioria das características físicas ter uma relação 

positiva com o preço. No entanto, existem algumas que apresentam uma relação negativa (como a 

idade do imóvel ou o gasto energético). Conclusões semelhantes podem ser observadas em Clark & 

Herrin, 2000, Fletcher et al. (2000), Cebula (2009), e Kim et al. (2015). 

Quando se comparam múltiplos estudos empíricos da variação de preços é necessário ter-se em conta 

as diferenças de informação e de metodologia, mas também as diferenças de âmbito, cultura e 

população. Além disso, certos estudos utilizam valores de transação, enquanto outros se baseiam em 

valores estimados, com técnicas de estimativa de diferentes níveis de complexidade. Estas diferenças 

na base de cada estudo influenciam os resultados obtidos, podendo explicar diferenças de magnitude 

e de sinal nas variáveis. 
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2.3 FERRAMENTAS 

Como referido já no subcapítulo 2.1, no último século tem existido uma procura de modelos que 

consigam simular o comportamento dos preços dos imóveis, de modo a que se possa entender melhor 

os diversos mercados imóveis. Como resposta a esta procura foram surgindo ferramentas estatísticas 

novas e cada vez mais complexas, de modo a aproximar cada vez mais as modelações e simulações 

ao comportamento real. 

Para melhor se compreender a evolução dos modelos fez-se uma análise às metodologias aplicadas 

nos mesmos estudos utilizados para analisar as variáveis no subcapítulo 2.2. O resumo dessa análise 

encontra-se na Tabela 2.3. 

Da análise efetuada observa-se que as metodologias com base em regressões tradicionais são as com 

maior presença na literatura, mas que nos últimos anos existe uma tendência para a exploração de 

modelos cada vez mais complexos de simulação do comportamento real do mercado imobiliário. 

A regressão linear é das metodologias estudadas com maior frequência: em estudos mais antigos, por 

não existirem ainda modelos muito complexos, e em estudos mais actuais como termo de comparação 

com modelos mais sofisticados (Stamou et al., 2017; Reichel & Zimčík, 2018).  

Os parâmetros dos modelos de regressão são estimados através do método dos mínimos quadrados 

(Koop, 2008). O método dos mínimos quadrados é um método estatístico de análise que estima a 

relação entre uma ou mais variáveis com uma variável dependente, através da minimização da soma 

dos quadrados na diferença entre os valores observados e os valores estimados da variável 

dependente, configurada como uma recta. Os resultados científicos deste método variam de estudo 

para estudo, não só na magnitude dos coeficientes estimados ou na sua significância estatística mas 

também no sinal do coeficiente, como se pôde observar na análise realizada no segmento 2.2. e em 

estudos semelhantes (Malpezzi, 2003). 

Na aplicação do modelo hedónico surgem dois desafios (McMillen, 2010): i) a especificação da forma 

funcional; e ii) a modelação dos efeitos espaciais. Em relação à primeira questão, a especificação do 

modelo válida não é guiada pela teoria económica, pelo que é possível adotar-se tanto uma relação 

linear como uma não linear (Rosen, 1974).   

Quanto ao segundo desafio, existe uma forte evidência na literatura da existência simultânea de 

dependência espacial (ou autocorrelação espacial) e de heterogeneidade espacial no mercado 

imobiliário (Goodman & Thibodeau, 2003). A primeira situação refere-se à correlação entre preços de 

imóveis próximos, o que ocorre porque as propriedades de uma mesma zona partilham muitos fatores 

influenciadores do preço do imóvel, nomeadamente características associadas à localização. Além 

disso, os bairros são muitas vezes construídos no mesmo período, tendo as casas propriedades físicas 

semelhantes. A segunda situação é referente à diferente valorização dada pelos compradores às 

diferentes zonas. Um imóvel com certas características junto ao centro da cidade tem um preço 

diferente do que um imóvel semelhante mas localizado nos subúrbios. Deste modo, o fator localização 

tem um grande impacto na formação dos preços no mercado imobiliário. 
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Tabela 2.3 – Metodologias utilizadas em literatura semelhante 
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Por essa razão, atualmente muitos dos estudos referentes ao método hedónico avaliam o peso de 

variáveis relacionadas com o ambiente em que se insere o imóvel. Para isso têm sido utilizados diversos 

modelos, com base nos SIG, associados à variação espacial, como a Regressão Geograficamente 

Ponderada (GWR), o Modelo de Autocorrelação Espacial (SAC), o Modelo de Erro Espacial (SEM), o 

Modelo Espacial de Durbin (SDM), o Modelo Autoregressivo Espacial (SAR) , o Modelo Autoregressivo 

Espacial e Temporal (LSTAR) e ainda o Modelo Espacial de Durbin (SDM), que além da variação 

espacial tem em conta a variação no tempo.  

O GWR, introduzido por Brundsdon et al. (1996) e Fotheringham et al. (2002) é dos modelos espaciais 

mais aplicados na literatura, como se observa na análise resumida na Tabela 2.3, e fornece 

distribuições espaciais dos parâmetros estatísticos, através da calibração de modelos locais, 

explorando as variações espaciais nas relações entre variáveis dependentes e independentes 

(Fotheringham et al., 2015). Bitter et al. (2007) compara o GWR com uma regressão OLS, e observa 

que o modelo espacial tem um melhor comportamento, com um valor superior de R2 e uma diminuição 

do erro, melhorando largamente a exatidão do modelo, uma vez que representa bem a heterogeneidade 

das diversas zonas da área de estudo. 

O modelo da Regressão Quantílica, que estima funções condicionadas a um determinado quantil, surge 

como uma alternativa ao Método dos Mínimos Quadrados (OLS), uma vez que a Regressão Quantílica, 

ao ser associada à mediana, tem uma melhor resposta aos outliers do que o OLS, que utiliza a média 

(Zietz, et al., 2008). A Regressão Quantílica é utilizada por Zietz et al.  (2008) para estudar o efeito de 

uma característica em vários quantis de preço, e posteriormente por Amédée-Manesme et al. (2017), 

que conclui que a utilização da Regressão Quantílica permite distinguir atributos que têm uma 

contribuição constante, independentemente do segmento de preço, daqueles cuja influência varia com 

a gama de preços. Além disso demonstra que o preço do imóvel baseado nos atributos (estruturais ou 

de localização) pode variar consoante o quantil, e sublinha a relevância da utilização da regressão 

quantílica em áreas metropolitanas onde exista muita heterogeneidade no mercado imobiliário. 

A Modelação Hierárquica, embora promissora, tem sido aplicada de forma limitada no mercado imóvel. 

Esta metodologia considera a existência de uma estrutura hierárquica de atributos que contribui para 

composição do preço de um imóvel, que não é considerada nos modelos tradicionais de regressão. Os 

imóveis estão enquadrados em bairros, e os bairros em cidades, pelo que a hierarquia é aplicada de 

modo a refletir a heterogeneidade dos preços dos imóveis. A modelação hierárquica considera que os 

preços dos imóveis dentro de um bairro não são independentes, existindo correlações entre eles e 

interações entre os atributos estruturais do imóvel e os atributos referentes ao bairro (Arribas et al., 

2016).  

Existe ainda uma diversidade de modelos que não surgiram nesta análise, tal como as Redes 

Neuronais ou as Árvores de Decisão, mas que se encontram aplicados em estudos feitos aos mercados 

da América do Norte ou do Sudoeste Asiático. 
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3 CASO DE ESTUDO E METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ZONAS 

Este trabalho abrange sete freguesias de Lisboa, divididas em duas zonas: i) as Zonas Periféricas; e ii) 

Outras Zonas Históricas. Na Figura 3.1 encontram-se representadas freguesias que irão ser analisadas, 

estando coloridas a Azul as Zonas Periféricas e a Verde as Outras Zonas Históricas. Os dados 

estatísticos apresentados são referentes aos Censos de 2011. 

 

Figura 3.1 - Mapa das Zonas em estudo 

 

3.1.1 ZONAS PERIFÉRICAS 

Neste trabalho consideram-se zonas periféricas as abrangidas pelas freguesias de Olivais, Beato, 

Marvila e Santa Clara. Estas são as zonas que se encontram na periferia oriental de Lisboa (excluindo 

a freguesia do Parque das Nações), estando mais afastadas do centro da cidade. São zonas marcadas 

por um passado industrial, do qual ainda existem vários vestígios, e com alguma presença de habitação 

social. Na Tabela 3.1 estão resumidas as principais características das zonas periféricas, 

nomeadamente a área de cada freguesia, o número de habitantes, o número de alojamentos, o principal 

período de construção dos edifícios, e o número de pisos mais frequente para cada zona. No entanto 

é de notar que estes dados são referentes ao Censos de 2011, podendo estar desactualizados, 

nomeadamente em relação a Santa Clara, onde na última década se desenvolveu muita construção 

nova no âmbito do projeto da Alta de Lisboa. 
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Tabela 3.1 - Principais características das Zonas Periféricas 

  
Beato Marvila Olivais Santa Clara 

Área [km2] 1,69 6,23 8,09 3,36 

População (2011) 12 737 37 794 33 788 22 480 

Densidade 
Populacional [hab/km2] 

7 537 6 066 4 177 6 690 

Alojamentos (2011) 7 793 16 528 16 965 10 948 

Principal Período de 
Construção  

1946-1970 
(50%) 

1971-1990 
(37%) 

1946-1970 
(62%) 

1946-1970 (32%)         
1991-act. (30%) 

Número de Pisos 1-2 (65%) 
1-2 (46%)              

5 ou + (46%) 
1-2 (46%) 1-2 (59%) 

 

São zonas onde, apesar de envelhecidas e degradadas, se prevê um grande desenvolvimento nos 

próximos anos, através do aparecimento de novos espaços de lazer, construção de novos 

empreendimentos, reformulação de sistemas de circulação viários e criação de novos centros de saúde 

no âmbito do programa “Lisboa, SNS Mais Próximo”. 

A freguesia do Beato, pertencente ao Vale de Chelas, tem um passado fortemente industrial, o que 

atualmente se reflete num bairro onde existem dezenas de antigas fábricas abandonadas, bem como 

edifícios muito degradados. Os edifícios são maioritariamente antigos, sendo que apenas 4% é 

posterior a 1991. O Beato tem também um problema de escassez de transportes públicos, o que limita 

as opções de deslocação dos moradores. 

No entanto, o Beato apresenta um grande potencial de requalificação e de valorização do espaço, dada 

a sua proximidade ao centro da cidade e principalmente ao rio Tejo. Prova disso é o aparecimento do 

Hub Criativo do Beato (Figura 3.2), com 35 mil metros quadrados distribuídos por 20 edifícios, cujo 

propósito é albergar empresas nas áreas da tecnologia, inovação e criatividade, trazer dinâmica 

empresarial e de empreendedorismo à freguesia, bem como muitos novos postos de trabalho.  

 

Figura 3.2 - Hub Criativo do Beato (fonte: hubcriativobeato) 
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À semelhança do Beato, Marvila encontra-se atualmente repleta de fábricas deixadas ao abandono e 

edifícios em ruínas ou muito degradados. Além disso, tem uma presença forte de habitação social, o 

que explica que, segundo o INE, apresente os preços de imóveis mais baixos em Lisboa. 

No entanto, Marvila é uma freguesia com boas acessibilidades e uma localização estratégica, entre a 

Baixa e o Parque das Nações. Este facto, aliado aos planos de requalificação previstos para a zona e 

a proximidade ao rio Tejo e ao Aeroporto, fazem de Marvila uma freguesia muito atrativa cuja 

valorização está a aumentar. Marvila irá ainda beneficiar com a construção do Hospital de Todos-os-

Santos, que se prevê que esteja pronto em 2023. Marvila tem uma boa rede de transportes públicos, 

incluindo as estações de metro da Bela Vista e de Chelas (Linha Vermelha), a estação ferroviária do 

Braço de Prata e o apeadeiro de Marvila.  

A requalificação da zona de Marvila e do Beato torna-se especialmente apelativa para os investidores, 

uma vez que existe um subaproveitamento da sua localização e das suas vistas, dada a sua 

proximidade ao rio, que faz destas freguesias zonas estrategicamente interessantes e com um enorme 

potencial de crescimento. 

Deste modo começa a surgir um grande interesse por estas zonas, onde estão a aparecer novos 

projetos de reabilitação dos espaços. Aproveitando o caracter industrial destes bairros, está a apostar-

se na reconversão de antigos armazéns e garagens em lofts modernos, marcados por linhas simples e 

open spaces. Este movimento está a ser impulsionado pelo facto destes imóveis se encontrarem ainda 

a preços muito mais baixos do que os imóveis comuns. Um exemplo deste movimento é o projeto do 

Prateato (Figura 3.3), que com um investimento de 16 milhões de euros irá instalar 49 lofts numa área 

de 7 mil metros quadrados. 

 

Figura 3.3 - Projeto Prateato (fonte: prateato) 

Em Marvila surgiu também, na antiga fábrica de material de guerra, o centro cultural da Fábrica do 

Braço de Prata (Figura 3.4). Com 20 “salas mutantes”, este espaço atrai muitas pessoas pelas suas 

exposições e espetáculos, trazendo dinamismo à zona do Braço de Prata. 
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Figura 3.4 - Fábrica do Braço de Prata (fonte: bracodeprata) 

Prevê-se também a construção de novos empreendimentos, como o Prata Living Concept (Figura 3.6), 

da autoria do arquiteto Renzo Piano, cuja construção já teve início, que será o mais ambicioso projeto 

urbanístico e arquitetónico de Lisboa. O projeto integra 12 edifícios, e pretende ser o “bairro” que irá 

revolucionar a cidade.  

 

Figura 3.5 - Prata Living Concept (fonte: idealista) 

Entre o bairro e o rio prevê-se a implantação do Parque Ribeirinho do Oriente (Figura 3.6), que se irá 

estender sobre a frente ribeirinha do Beato e de Marvila. O parque ficará entre a Doca do Poço do Bispo 

e a zona sul do Parque das Nações, e terá uma extensão de 1,3 quilómetros. 
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Figura 3.6 - Parque Ribeirinho do Oriente (fonte: timeout) 

Mais a norte, a freguesia dos Olivais é tipicamente habitacional e divide-se em três bairros principais: 

o bairro da Encarnação, o bairro dos Olivais-Norte e o bairro dos Olivais-Sul. Estes bairros surgem do 

desenvolvimento de um Plano Geral de Urbanização, o Plano de Gröer (1938-1948), pelo que muitos 

dos edifícios remontam ao período de 1946-1970. Esse planeamento traduz-se numa organização dos 

espaços e numa harmonia na arquitetura dos vários edifícios, num bairro de passeios largos e ruas 

estreitas, dando prioridade às ligações pedonais. A freguesia dos Olivais, concebida com base no 

princípio da integração social, possui muitos edifícios destinados a habitação social.  

Num diagnóstico feito ao Bairro Doutor Alfredo Bensaúde, pertencente à freguesia, realizado no 2º 

trimestre de 2015, os três maiores problemas apontados pela população são problemas sociais, 

problemas de saúde e a insegurança. 

Os Olivais beneficiam da proximidade ao Aeroporto Humberto Delgado, e de uma boa rede de 

transportes, incluindo as estações de metro dos Olivais, Encarnação e Aeroporto (linha Vermelha), bem 

como várias carreiras da Carris. A freguesia é também bem abastecida a nível de comércio, tendo o 

Centro Comercial dos Olivais e vários mercados espalhados, bem com algum comércio local.  

Santa Clara agrega as antigas freguesias da Ameixoeira e da Charneca, e apresenta algum contraste 

entre os bairros mais antigos da zona, os edifícios de habitação social e o parque moderno da Alta de 

Lisboa. Nesta freguesia procura-se a requalificação dos edifícios mais degradados de modo a se obter 

uma zona mais harmonizada, mas grande parte do edificado é recente, sendo que 30% é posterior a 

1991. 

O projeto da Alta de Lisboa (Figura 3.7) iniciou-se no anos 80, com o objetivo de se obter uma zona da 

cidade bem estruturada, com espaços verdes e infraestruturas viárias bem planeados, e uma boa oferta 

de serviços, comércio e equipamentos sociais e de lazer. Não estando ainda concluído, apresenta já 

um conjunto de espaços implantados que têm atraído muitos novos moradores para a parte mais 
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Nordeste de Lisboa. Deste modo, entre 2001 e 2011 Santa Clara teve um crescimento de 25% de 

alojamentos e 23% de famílias. Desde de 2011 têm ainda surgido todos os anos novas construções no 

âmbito do projeto da Alta de Lisboa, pelo que os valores atuais de população e de alojamento serão 

superiores aos indicados, e este aumento deverá manter-se nos próximos anos, uma vez que o projeto 

não se encontra ainda concluído. 

 

Figura 3.7 - Plano da Alta de Lisboa (fonte: sgal) 

Existe em Santa Clara, por oposição, ainda um conjunto considerável de edifícios designados a 

habitação social (Figura 3.8). Na zona da Ameixoeira existem os bairros sociais do Grafanil, Quinta da 

Torrinha, Quinta da Mourisca e Ameixoeira. 

 

Figura 3.8 - Zonas de habitação social - Ameixoeira (fonte: toponomialisboa) 

A freguesia apresenta uma boa rede de transportes públicos, com a estação de metro da Ameixoeira 

(Linha Amarela) e várias carreiras da Carris. Devido ao seu posicionamento na periferia da cidade, 

Santa Clara apresenta boas acessibilidades, permitindo facilmente chegar-se a qualquer ponto de 

Lisboa.  
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3.1.2 OUTRAS ZONAS HISTÓRICAS 

São designadas por outras zonas históricas as freguesias de Arroios, Penha de França e São Vicente. 

São zonas mais históricas da cidade, muito atrativas pela sua proximidade ao centro histórico e 

empresarial de Lisboa. Sendo zonas mais antigas possuem mais património histórico do que as zonas 

periféricas, pelo que têm mais pontos de atração, tanto para lisboetas como turistas. 

São freguesias de espírito bairrista, onde os moradores se fixam por muitos anos. Mais perto do centro 

da cidade, beneficiam de melhores acessos e de maior oferta de meios de transporte. Ao contrário das 

zonas periféricas, não se limitam a ser zonas habitacionais, sendo abundantemente servidas de 

comércio local, postos de trabalho e serviços diversos, pelo que são mais movimentadas durante o dia.  

Na Tabela 3.2 encontram-se resumidas as principais características destas zonas, sendo os dados 

utilizados referentes ao Censos de 2011. Na tabela constam características como a área de cada 

freguesia, o número de habitantes, o número de alojamentos, o principal período de construção dos 

edifícios, e o número de pisos mais frequente para cada zona.  

 

Tabela 3.2 - Principais características das Outras Zonas Históricas 

  Arroios Penha de França São Vicente 

Área [km2] 2,13 2,20 1,25 

População (2011) 31 634 27 967 15 399 

Densidade Populacional 
[hab/m2] 

14 852 12 712 12 319 

Alojamentos (2011) 21 129 17 820 10 918 

Período de Construção 
Maioritário 

1919-1945 (38%)      
1946-1970 (29%) 

1919-1945 (36%)           
1946-1970 (38%) 

até 1919 (35%) 

Número de Pisos 5 ou + (42%) 3-4 (42%) 1-2 (45%) 

 

A proximidade ao centro da cidade, aos empregos e aos serviços faz com que estas zonas, embora 

com áreas/dimensões inferiores, tenham um maior número de habitantes, tendo por isso uma alta 

densidade populacional. São também zonas mais antigas, sendo os períodos de construção 

maioritariamente mais antigos, o que potencia a existência de mais edifícios degradados, mas implica 

que, em geral, muitos dos edifícios tenham valor histórico.  

Por serem zonas antigas e com uma alta densidade populacional existe um problema de 

estacionamento nesta zona. Muitos dos edifícios, por serem antigos, não possuem garagem, e as ruas, 

muitas delas estreitas, possuem poucos lugares de estacionamento, como se pode observar na Figura 

3.9. Este problema faz com que muitas vezes os habitantes não consigam estacionar perto de casa, 

levando-os a optar pela utilização de parques subterrâneos privados, a estacionar longe de casa ou a 

cingirem-se ao uso dos transportes públicos. 
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Figura 3.9 – Estacionamento nas bermas da estrada: Penha de França (fonte: immobly) 

 

A freguesia de Arroios, desenvolvida em torno da Avenida Almirante Reis, estende-se do Largo do 

Intendente até ao Saldanha, e alberga moradores de dezenas de nacionalidades e de diversas culturas, 

graças à sua centralidade, pelo que se define como uma zona de contrastes. Por este motivo, a maioria 

dos imóveis desta zona encontra-se arrendada. Com edifícios residenciais e mistos que datam do séc. 

XX, Arroios divide-se nos bairros Andrade, dos Açores, de Inglaterra e das Colónias.  

O comércio local multiplica-se pelas principais artérias da freguesia e pelas suas ruas transversais, e 

novos negócios surgem ao lado de negócios que persistem ao longo dos anos. Em Arroios é possível 

encontrar-se três mercados renovados: o Mercado 31 de Janeiro, o Mercado de Arroios e o Mercado 

do Forno do Tijolo. As estações do metro do Intendente, Arroios (temporariamente encerrada para 

remodelação) e Anjos (linha Verde) facilitam a deslocação para qualquer ponto da cidade. 

A freguesia de Penha de França, por outro lado, beneficia de uma excelente localização: ao situar-se 

num dos pontos mais elevados de Lisboa, e estando próxima do rio, permite-lhe ter grandes vistas da 

cidade.  No entanto, a sua geografia implica ruas muito íngremes, que tornam a deslocação difícil para 

a população de faixas etárias mais elevadas. O relevo agravado implica ainda que não existam 

estações de metro na freguesia, limitando a rede de transportes públicos aos autocarros da Carris. 

Por outro lado, muitos dos edifícios encontram-se em estados avançados de degradação, e os 

moradores queixam-se de muita sujidade nas ruas, o que afasta os jovens da freguesia e o interesse 

de compradores ou investidores. Mais de 70% dos edifícios da freguesia foram construídos entre 1919 

e 1970, sendo reduzida a percentagem de edifícios novos. 

A freguesia de São Vicente agrega as antigas freguesias da Graça, Santa Engrácia e São Vicente de 

Fora, e integra o Centro Histórico de Lisboa. É composta principalmente por edifícios antigos (mais de 

um terço do edificado é anterior a 1919), onde a maioria das famílias já habita há muitos anos. À 

semelhança da Penha de França, está implantado numa colina virada para o rio (Figura 3.10), pelo que 

muitos dos imóveis apresentam vista para o Tejo. A vista de São Vicente pode ser ainda apreciada nos 

seus miradouros da Graça (Miradouro Sophia de Melo Breyner Andresen) e da N.ª Senhora do Monte. 
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Figura 3.10 - Colina de São Vicente (fonte: jf-saovicente) 

A Estação de Santa Apolónia serve simultaneamente a estação terminal do metro da linha Azul e a 

estação ferroviária, por onde passam anualmente centenas de milhares de passageiros. Do outro lado 

da Avenida Infante D. Henrique encontra-se o Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia, que serve de 

apoio ao Terminal de Cruzeiros de Lisboa, onde desembarcam navios de menor dimensão. 

Nestas zonas mais antigas da cidade começa a desenvolver-se uma requalificação dos espaços e dos 

edifícios, valorizando-as e aproveitando o valor histórico e a centralidade. Existem cada vez mais 

imóveis inseridos no âmbito do alojamento local, o que também traz interesse para a zona e incentiva 

o investimento e a reabilitação. Deste modo têm surgido novos grandes projetos que prometem renovar 

estas zonas, como a recuperação do antigo Hospital do Desterro num Polo Cultural, alguns edifícios 

no Intendente transformados em empreendimentos de luxo, ou o Portvgália’s Plaza, representado na 

Figura 3.11, que albergará habitação e serviços. 

 

Figura 3.11 - Portvgália's Plaza (fonte: magazineimobiliario) 
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3.2 VARIÁVEIS E AMOSTRA 

Este estudo tem por base uma amostra de 8188 imóveis habitacionais do concelho de Lisboa, Portugal, 

vendidos no período de 2008 a 2017. Da base de dados são utilizados apenas os dados referentes às 

zonas em estudo, num total de 1986 imóveis, cuja respetiva distribuição pelas freguesias se encontra 

na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 - Dimensão da Amostra por Freguesia 

Freguesia Nº de Imóveis 

Arroios 790 

Beato 94 

Marvila 55 

Olivais 339 

Penha de França 269 

Santa Clara 122 

São Vicente 317 

TOTAL 1986 

 

A base de dados que suporta este estudo apresenta informação relativa ao preço dos imóveis e às 

características dos mesmos. Estas características constituem um conjunto de variáveis a ser 

incorporadas nos modelos, que se encontra na Tabela 3.4 

Tabela 3.4 – Codificação e tipologia das variáveis da base de dados 

Variável Código Tipo de Variável 

Semestre de Venda SEM Nominal 

Trimestre de Venda TRI Nominal 

Ano de Venda ANO Nominal 

Freguesia FREG Nominal 

Zona ZONA Nominal 

Ano de Construção ACON Nominal 

Pisos do Edifício PEDIF Nominal 

Pisos Extra do Edifício PEDIF_extra Nominal 
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Variável Código Tipo de Variável 

Tipologia TIP Nominal 

Piso PISO Nominal 

Piso Extra PISO_extra Nominal 

Área AREA Escalar 

Estado de Conservação do 

Edifício 
CEDIF Ordinal 

Estado de Conservação do 

Imóvel 
CIM Ordinal 

Abandonado ABAND Nominal 

Ónus ONUS Nominal 

Comprador COMP Nominal 

Preço de Venda Normalizado 

ao Ano 
PVNA Escalar 

 

O preço de venda de cada imóvel encontra-se reduzido à unidade de área e normalizado ao preço 

médio do ano em que ocorreu a transação. Deste modo os valores reais de transação mantêm-se 

confidenciais, ao mesmo tempo que são retirados os efeitos da dimensão do imóvel e da inflação nos 

preços dos imóveis, que foi notória na década a ser estudada. 

A coluna referente ao tipo de variável refere-se à nomenclatura utilizada no SPSS Statistics. No 

programa as variáveis são classificadas em três tipos diferentes:  

• escalar, quando são valores livres e contínuos (ex: área);  

• nominal, em que os valores estão definidos e rotulados. A ordem pela qual estão ordenados os 

valores correspondentes a determinada qualidade não tem significado matemático, sendo 

apenas uma forma simplificada de tratar os dados (ex: comprador); 

• ordinal, para quando existe a avaliação de algo e intensidade de resposta. A ordem numérica 

dos valores tende a representar uma ordem de magnitude da resposta, tendo por isso 

significado matemático para o modelo (ex: estado de conservação do edifício e estado de 

conservação do imóvel). 

A variável SEM representa o semestre em que o imóvel foi vendido, sendo classificado como 1 (1º 

Semestre) ou 2 (2º Semestre). De forma semelhante, TRIM representa o trimestre de venda do imóvel, 

sendo classificado como 1 (1º Trimestre), 2 (2º Trimestre), 3 (3º Trimestre) e 4 (4º Trimestre). A variável 
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ANO indica o ano de venda do imóvel, e os seus valores são inteiros e encontram-se entre 2008 e 

2017. 

As variáveis geográficas são as variáveis FREG e ZONA, que estão categorizadas como apresenta a 

Tabela 3.5. A base de dados utilizada contém dados de outras zonas e de outras freguesias, pelo que 

a numeração utilizada não é seguida. 

Tabela 3.5 – Categorias das variáveis ZONA e FREG 

Zona Freguesia 

Zonas 

Periféricas 
1 

Santa Clara 1 

Olivais 2 

Marvila 3 

Beato 4 

Outras Zonas 

Históricas 
3 

Penha de França 5 

São Vicente 10 

Arroios 15 

A variável ACON representa o ano de construção do imóvel, e sendo uma variável nominal que 

representa um período de tempo muito extenso, contém dezenas de valores inteiros diferentes, que 

variam entre 1550 e 2017. 

O número de pisos que o edifício contém está representado na variável PEDIF, com valores a variar 

entre 0 e 20. A variável PEDIF_extra existe para casos pontuais em que edifício possa ter pisos 

diferentes, como por exemplo ter águas-furtadas no último piso, e representa o número de pisos extra 

que o edifício tem. 

A variável TIP representa a tipologia do imóvel, tendo a categorização presente na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 - Categorias da variável TIP 

Tipologia Categoria 

T0 1 

T1 2 

T2 3 

(…) 

T15 16 

T16 17 



 

25 

A variável PISO representa o piso em que o imóvel se encontra, com valores a variar entre -3 e 18, e a 

variável PISO_extra aplica-se a imóveis com mais do que um piso (duplex, triplex, moradia), indicando 

o número de pisos extra que o imóvel tenha. 

A variável AREA é uma variável escalar, não tendo por isso categorias de números inteiros, que 

representa a área do imóvel e contém valores que variam entre os 15 e os 800 m2. Os valores da área 

correspondem à área bruta privativa, que é definida como “a superfície total, medida pelo perímetro 

exterior e eixos das paredes ou outros elementos separadores do edifício ou da fracção, inclui varandas 

privativas, caves e sótãos privativos com utilização idêntica à do edifício ou da fracção” (cfr. art.º 40.º, 

n.º 2, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI)). 

As variáveis CEDIF e CIM são referentes ao estado de conservação do edifício e do imóvel, 

respetivamente, e estão classificadas segundo a Tabela 3.7. 

Tabela 3.7 - Categorias das variáveis CEDIF e CIM 

Classificação Categoria 

Mau 1 

Razoável 2 

Bom 3 

 

A variável ABAND indica se um imóvel se encontrava abandonado, estando classificado em “Não” (1) 

e “Sim” (2). 

A variável ONUS indica o ónus do imóvel, e a Tabela 3.8 apresenta a sua categorização. 

Tabela 3.8 - Categorias da variável ONUS 

Categoria Ónus 

0 Bom, desconhecido 

1 Arrendamento, locação, ocupado 

2 
Direito de superfície, servidão, usucapião, 

usufruto, comodato 

3 
Compropriedade, hipoteca, hipoteca voluntária, 

hipoteca/penhora, leasing, arresto, arrolamento 

4 Sim 

5 Não 
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A variável COMP indica o tipo de comprador do imóvel, e segue a categorização apresentada na Tabela 

3.9. 

Tabela 3.9 - Categorias da variável COMP 

Categoria Comprador 

0 Sem Informação 

1 Misto/Particular 

2 Nacional/Particular 

3 Nacional/Empresa 

4 Estrangeiro/Empresa 

5 Estrangeiro/Particular 

 

 

3.3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

3.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Múltiplos estudos têm demonstrado o potencial do modelo hedónico a nível de predição de parâmetros 

e explicação dos resultados. Este é, portanto, o método predominante na determinação da influência 

das características dos imóveis no preço dos mesmos. Uma vez que se trata de um modelo geral, e 

que diferentes âmbitos reagem de forma diferente aos diferentes modelos específicos, não existe na 

teoria económica uma indicação de como selecionar uma função modelo (Xiao, 2017). Tendo isto em 

conta, e o facto de não existirem estudos anteriores para as áreas a analisar, testaram-se modelos 

menos complexos por ser uma primeira abordagem.  

A abordagem metodológica deste trabalho passa por testar modelos diferentes que simulam o 

comportamento do preço de um imóvel com base nas suas características e o seu ajuste ao 

comportamento real do preço dos imóveis. Para tal, foram testadas duas ferramentas: i) a Regressão 

Linear; e ii) a Modelação Linear Generalizada, com esta segunda a integrar a interação de variáveis e 

a não linearidade. 

Em primeiro lugar foram feitos estudos da estatística descritiva da base de dados e da matriz de 

correlação das variáveis em estudo. De seguida, através de uma primeira regressão linear foram 

obtidas as variáveis preditivas estatisticamente significativas para cada freguesia, e com o 

aprimoramento das categorias das variáveis e dos modelos e com a retirada dos outliers identificados, 

obteve-se um modelo de regressão linear para cada freguesia. Posteriormente foram testados vários 

modelos lineares generalizados, testando várias combinações de variáveis em interação. Nas 

freguesias que tinham como variável explicativa a variável AREA, esta foi inserida, mas numa versão 
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transformada em variável não linear, através da aplicação de uma potência. Por fim selecionaram-se 

os melhores modelos e cada tipo por freguesia e fez-se a comparação entre eles. 

3.3.2 REGRESSÃO LINEAR 

A regressão linear modela a relação linear entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis. 

Uma vez que se trata de uma regressão com mais do que uma variável independente, a ferramenta é 

designada a Regressão Linear Múltipla. Os modelos lineares são funções lineares preditivas cujos 

parâmetros são calculados através de uma base de dados. Numa primeira fase foi elaborado um 

modelo de regressão linear por ser um modelo mais simples. A simplicidade do modelo prende-se com 

o facto de ser mais fácil estimar uma relação linear entre variáveis do que estimar parâmetros com uma 

relação não linear com a variável dependente. Esta metodologia segue um comportamento linear, em 

que tanto a variável dependente como as variáveis explicativas são inseridas na regressão de forma 

linear. Apesar da aparente limitação a regressões meramente lineares, na prática é possível utilizar 

esta ferramenta para testar virtualmente qualquer tipo de função desde que se proceda à transformação 

prévia das variáveis. 

A Regressão Linear tem uma formulação genérica do tipo da Equação 1, e tem um comportamento que 

pode ser discrito num gráfico como o presente na Figura 3.12. 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + (… ) + 𝛽𝑘𝑋𝑘 1. 

𝑋1, . . . , 𝑋𝑘 – variáveis explicativas ou independentes; 

𝛽0  – variável aleatória residual que representa todas as influências no valor de 𝑌 não explicadas 

pelo comportamento das variáveis 𝑋1, . . . , 𝑋𝑘;  

𝛽1, . . . , 𝛽𝑘– peso de cada variável explicativa (a estimar);   

𝑌 – variável dependente. 

 

Figura 3.12 - Modelo de Regressão Linear 

y = 0,9258x + 0,1031

0

0,5

1

1,5

2

0 0,25 0,5 0,75 1

P
re

ço
 R

ea
l (

P
V

N
A

) 
[-

]

Preço Modelado [-]



 

28 

O primeiro passo consistiu em averiguar se as várias freguesias teriam comportamentos semelhantes, 

com as mesmas variáveis explicativas. Para tal procedeu-se a uma regressão linear inicial, com o 

resultado dividido por freguesia, através do método Stepwise. Este método permite construir um modelo 

de Regressão Linear Múltipla através da adição e remoção de variáveis preditivas, através dos 

seguintes passos: 

1. encontra a variável que mais contribui na previsão da variável de saída e adiciona-a à 

regressão se o seu valor-p for inferior a um valor limite (normalmente 0,05); 

2. analisa os valores-p de todas as variáveis preditivas do modelo e remove variáveis do modelo 

se o seu valor-p for superior a um determinado valor limite (normalmente 0,10); 

3. repete este processo até todas as variáveis significativas estarem incluídas no modelo e todas 

as variáveis não-significativas terem sido retiradas. 

O método Stepwise tira partido do facto de as variáveis terem significâncias estatísticas diferentes e 

faz uma discriminação entre estas, permitindo que estas entrem no modelo ou sejam retiradas, 

reduzindo desse modo o risco de multicolinearidade (Adair et al., 1996). 

Numa regressão inicial foi possível observar que cada freguesia era explicada por conjuntos diferentes 

de variáveis preditivas, pelo que se optou por uma abordagem individual de cada freguesia, originando 

assim um modelo para cada sub-mercado. Esta divisão resulta numa desagregação útil da área em 

estudo, mas mantendo uma dimensão de amostra suficiente para que os resultados sejam 

representativos. Estes resultados também podem ser considerados um indicador indirecto da influência 

espacial no valorização dos imóveis, na medida em que revela que os parâmetros que valorizam os 

imóveis em diferentes localizações são distintos. 

Posteriormente procedeu-se a uma análise de Regressão Linear Automática, fornecida pelo programa 

SPSS Statistics, que tem como output uma solução de otimização do modelo, através da identificação 

e remoção de outliers e da optimização da categorização das variáveis explicativas, para além de 

incorporar também diferentes métodos para a escolha das variáveis estatisticamente significativas para 

o modelo.  

Após esta análise removeu-se os outliers assinalados, e procedeu-se a uma avaliação do 

comportamento de diferentes categorizações das variáveis, com base nas sugestões apresentadas na 

Regressão Linear Automática. De referir que as categorias criadas pela regressão linear automática 

não seguem uma ordem ou uma lógica, agrupando valores apenas com o intuito de melhorar o ajuste 

do modelo. Ao experimentar-se novas categorias para as variáveis, como por exemplo a variável 

ACON, teve-se o cuidado de categorizar-se de forma organizada e lógica, separando por categorias 

períodos de tempo, em vez de separar em conjuntos de anos aleatórios. As categorias criadas e 

experimentadas encontram-se no Anexo C. 

No fim foi selecionada para cada freguesia a regressão que melhor simulava o comportamento real dos 

preços dos imóveis nessa área. Como parâmetro de comparação do ajuste do modelo utilizou-se o 

Coeficiente de Determinação, R2, com valores a variar entre 0 e 1, representando a proporção da 
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variabilidade da variável dependente que é explicada pelas variáveis independentes de um modelo 

regressivo. 

3.3.3 APLICAÇÃO DA NÃO LINEARIDADE 

Uma regressão não linear descreve uma relação não linear entre uma variável dependente e uma ou 

mais variáveis preditivas. A não linearidade neste estudo assume a forma de potência e é apenas 

aplicada à única variável escalar, a variável AREA. Não se estudou a não linearidade das restantes 

variáveis preditivas uma vez que algumas destas tinham valores de zero ou valores negativos (como 

no caso das variáveis associadas aos pisos), aos quais sendo aplicada potências inferiores a 1 origina 

um erro matemático. Isto traduzia-se num modelo que só representava uma parte da amostra, visto 

que as entradas que dessem erro matemático eram automaticamente retiradas do modelo. 

 Para estudar a não linearidade da variável AREA transformou-se a variável em não linear nas 

freguesias que a continham como variável preditiva, através de uma equação como a Equação 2. 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + (… ) + 𝛽𝑖 ∗ 𝐴𝑅𝐸𝐴
𝑝

+ (… ) + 𝛽𝑘𝑋𝑘 2. 

𝑋1, . . . , 𝑋𝑘 – variáveis explicativas ou independentes; 

𝛽0  – variável aleatória residual que representa todas as influências no valor de 𝑌 não explicadas 

pelo comportamento das variáveis 𝑋1, . . . , 𝑋𝑘; 

𝛽1, . . . , 𝛽𝑘 – peso de cada variável explicativa (a estimar);   

𝛽𝑖 – peso da variável AREA; 

𝑝 – potência da variável AREA; 

𝑌 – variável dependente. 

Para modelar a regressão não linear no SPSS Statistics formulou-se, para cada freguesia, a Equação 

2, com as variáveis explicativas que foram selecionadas através da regressão linear, e tendo como 

incógnitas os parâmetros a estimar 𝛽 para cada variável e 𝑝 para a variável AREA. Como valor inicial 

para cada um destes parâmetros assumiu-se o valor 1. Ao obter-se o valor de 𝑝, este foi multiplicado 

pela variável, de forma a transformá-la em não linear. Esta variável não linear foi posteriormente 

aplicada no Modelo Linear Generalizado, como é explicado no subcapítulo 3.3.4.. 

 

3.3.4 MODELO LINEAR GENERALIZADO  

O Modelo Linear Generalizado é uma generalização do modelo de regressão linear que permite que as 

variáveis de resposta tenham outras distribuições que não só a normal, como a distribuição de Poisson 

ou a Logarítmica, embora no âmbito desta dissertação se tenha optado por utilizar a distribuição normal.   

Além disso, este modelo funciona de forma diferente do Modelo de Regressão Linear, uma vez que 

cria uma função de ligação entre a variável dependente e a variável de resposta, apresentando, para 

as variáveis categóricas, um parâmetro multiplicativo (𝛽) diferente para cada categoria da variável, em 
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vez de um parâmetro comum para cada variável. Esta particularidade permite que a codificação das 

variáveis categóricas deixe de ser um factor relevante para o modelo, como sucede no caso da 

Regressão Linear. Espera-se, por isso, que o modelo tenha um melhor ajuste ao comportamento real 

da amostra.  

Além disso, o Modelo Linear Generalizado também se distingue do modelo de Regressão Linear por 

apresentar como parâmetro de ajuste do modelo o Critério de Informação de Akaike (AIC) em vez do 

Coeficiente de Determinação (𝑅2) ou Coeficiente de Determinação Ajustado (𝑅2 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜), usualmente 

utilizados na Regressão Linear, dificultando a comparação dos resultados. 

O Modelo Linear Generalizado permite explorar o efeito da interação entre variáveis independentes na 

variável dependente. O objetivo da utilização desta metodologia é produzir modelos lineares em que 

duas variáveis interagiam, através da multiplicação, partilhando um único parâmetro multiplicativo (𝛽), 

bem como testar o efeito da não linearidade nos casos em que a variável escalar AREA foi preditiva, 

através da inclusão da variável transformada. A escolha, para cada modelo, das variáveis em interação, 

é feita de acordo com o nível de correlação entre estas. Tendo, para cada freguesia, explorado as 

várias interações possíveis (lógicas), escolheu-se o modelo que tivesse um AIC mais baixo (quanto 

menor o valor do AIC, melhor o ajuste do modelo). 

Para de definir o modelo no SPSS Statistics utilizou-se uma resposta escalar linear, selecionando como 

resposta do modelo a nossa variável dependente PVNA, e como preditores as variáveis preditivas de 

cada freguesia. Na modelação selecionaram-se os efeitos principais das variáveis preditivas, bem como 

a interação de um par de variáveis. Só se testou, em cada formulação, uma interação de variáveis de 

forma a simplificar o modelo. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

Os resultados apresentados neste trabalho apresentam-se dividos por freguesia. Optou-se por esta 

solução uma vez que, após um estudo comparativo das médias do preço de venda por freguesia e do 

cálculo de uma ANOVA com base em diversos testes estatísticos, se observou que não só os preços 

médios divergiam entre freguesias, como apresentavam significâncias diferentes. Os preços médios 

das freguesias são, por isso, estatisticamente distintos. Deste modo, as freguesias podem ser 

agrupadas em grupos diferentes consoante os seus valores médios e as suas significâncias, como se 

pode observar na Tabela 4.1, obtida através do teste de Tukey HSD. 

Tabela 4.1 - Distribuição da significância das freguesias 

Preço Normalizado ao Ano 

  
Freguesia N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

  1 2 3 

Tukey HSDa,b Santa Clara 122 0,57769   

Marvila 55 0,62252   

Beato 94 0,65562   

Olivais 339 0,68561   

Penha de França 269 0,71275 0,71275  

São Vicente 317  0,93867 0,93867 

Arroios 790   1,02301 

Sig.   0,587 0,055 0,932 

a. Usa o Tamanho da Amostra de Média Harmônica = 145,516. 

b. Os tamanhos de grupos são desiguais. A média harmônica dos tamanhos de grupos 
é usada. Os níveis de erro de Tipo I não são garantidos. 

 

A estatística descritiva da base de dados, presente no Anexo A, contém valores de máximos, mínimos, 

médias, modas e desvio padrão das diversas variáveis em cada freguesia. Isto permite uma análise 

inicial do comportamento de cada variável, e da variação desse comportamento de freguesia em 

freguesia. Algumas variáveis têm comportamentos muito semelhantes em todas as freguesias, 

enquanto outras apresentam variações consideráveis. 

Uma das análises que se pode fazer é a distribuição do número de vendas em cada freguesia por ano 

de venda, que se encontra na Figura 4.1. É possível observar-se que existiram algumas oscilações no 

número de vendas, sendo que os anos com maior número de vendas foram os anos de 2013 e 2014, 

e que o ano com menor quantidade de vendas foi o ano de 2011, com cerca de um terço das vendas 

efectuadas nos anos anteriormente mencionados.  
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Figura 4.1 - Distribuição dos imóveis por Ano de Venda 

É possível observar-se ainda que as freguesias dos Olivais, Penha de França e Marvila apresentavam 

uma quantidade de vendas muito reduzida no ínicio do período de estudo, mas que a partir de 2012 

tiveram um aumento considerável do número de imóveis vendidos. Por outro lado, as freguesias de 

Arroios e São Vicente apresentaram sempre um número de vendas proporcional ao número de vendas 

total para esse ano, não apresentando tendências referentes às freguesias, mas apenas à atratividade 

de investimento. A freguesia do Beato teve sempre alguma representatividade nos valores globais, mas 

é possível observar-se uma tendência de aumento do número de vendas nos últimos anos. 

Outra observação importante a fazer-se é a comparação do comportamento dos preços nas diversas 

freguesias. A Tabela 4.2 resume o comportamento estatístico da variável PVNA, onde se observa que 

as Zonas Periféricas têm valores médios inferiores aos das Outras Zonas Históricas, sendo que as 

zonas dos Olivais, Marvila e Beato têm um preço médio semelhante. Por outro lado, as Outras Zonas 

Históricas, têm valores médios bem distintos de zona em zona, sendo Arroios a freguesia com valores 

médios superiores.  

Tabela 4.2 - Estatística Descritiva do Preço de Venda Normalizado ao Ano 

  Zonas Periféricas Outras Zonas Históricas 

  Santa 
Clara 

Olivais Marvila Beato 
Penha de 

França 
São 

Vicente 
Arroios 

PVNA 

Média 0,578 0,686 0,623 0,656 0,713 0,939 1,023 

Mín. 0,003 0,004 0,188 0,206 0,060 0,058 0,037 

Máx. 1,882 4,156 1,086 1,633 1,776 4,098 14,889 

σ 0,330 0,344 0,215 0,260 0,346 0,572 0,919 

Dim. 
Amostra 

122 339 55 94 269 317 790 

 

Observa-se ainda que Arroios é também a freguesia com maior desvio padrão (σ), havendo maior 

dispersão dos valores da amostra. Por outro lado, Marvila é a zona com menor desvio padrão, pelo que 
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os seus valores são menos dispersos. Estas variações estão esquematizadas na Figura 4.2, que 

representa o comportamento estatístico do preço de venda de cada freguesia. Para cada freguesia, o 

traço inferior representa o valor mínimo e o traço superior o valor máximo (o Excel exclui deste esquema 

os valores que considera outliers). O limite inferior da caixa representa o primeiro quartil e o limite 

superior representa o terceiro quartil. Em relação aos elementos no interior da caixa, o traço horizontal 

representa o valor da mediana, enquanto a cruz marca o valor médio. 

 

Figura 4.2 - Distribuição do preço de venda por freguesia 

 

Outra análise importante a fazer-se é a distribuição dos imóveis vendidos em cada freguesia pelo seu 

estado de conservação, que se encontra na Figura 4.3. É possível observar-se que a maioria dos 

imóveis vendidos apresenta um estado de conservação bom ou razoável, sendo que é superior a 

quantidade de imóveis com bom estado de conservação.  
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Figura 4.3 - Distribuição de imóveis por Estado de Conservação do Imóvel 

Além de se analisar o estado de conservação dos imóveis, é também relevante observar-se a 

distribuição dos imóveis por estado de conservação dos edifícios em que se inserem. Esta distribuição 

pode ser observada na Figura 4.4. É possível observar-se que, ao contrário do que acontece com o 

estado de conservação dos imóveis, a quantidade de edifícios com estado de conservação razoável é 

bastante superior à quantidade de edifícios com bom estado de conservação. A quantidade de imóveis 

inseridos em edifícios com mau estado de conservação é inferior à quantidade de imóveis com mau 

estado de conservação. 

 

Figura 4.4 - Distribuição de imóveis por Estado de Conservação do Edifício 

Em relação às restantes variáveis independentes, é de notar que as variáveis SEM, PEDIF_extra, 

PISO_extra, ABAND, ONUS e COMP apresentam um comportamento semelhante em todas as 

freguesias, enquanto as restantes variáveis, particularmente as variáveis ACON e AREA têm 

comportamentos distintos de zona para zona. Esta diversidade de comportamentos é, em grande parte, 
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explicada pelo facto de se tratarem de variáveis com maior número de categorias, logo com maior 

dispersão de dados, enquanto as outras são variáveis com um número reduzido de categorias, 

tornando menor a variação dos dados. Esta explicação é apoiada pelos valores de desvio padrão das 

diferentes variáveis, parâmetro que serve para medir a dispersão dos dados dentro de uma amostra 

em relação à média, sendo que as variáveis ACON e AREA apresentam valores muito superiores aos 

das restantes.  

 

4.2 CORRELAÇÃO DE VARIÁVEIS 

Apesar das variáveis em estudo serem consideradas independentes, é muito difícil garantir-se que uma 

característica de um dado não tenha qualquer tipo de influência de outra. Para se analisar o nível a que 

duas variáveis estão correlacionadas criou-se uma matriz de correlações de Pearson, que se encontra 

no Anexo B. Da análise da matriz de correlações de variáveis observa-se que algumas variáveis têm 

um grau de correlação elevado, enquanto noutras o grau de correlação é insignificante. Dos pares 

possíveis de variáveis, os que apresentam valores de correlação maiores são SEMxTRIM (0.893), 

ANOxPEDIF (0,472), ANOxCOMP (0,616), ACONxCEDIF (0,398), ACONxCIM (0,330), PEDIFxPISO 

(0,516), TIPxAREA (0,620), CEDIFxCIM (0,584). 

O semestre e o trimestre estão intimamente ligados, uma vez que cada trimestre se insere num 

semestre. Em relação ao ano de venda, entende-se que diferentes anos tenham tido adesão por tipos 

de comprador diferentes, sendo que alguns anos foram mais atrativos para o investimento estrangeiro 

do que outros, e alguns tiveram maior procura particular do que empresarial. Observa-se também que 

em anos diferentes houve também alteração do tipo de edifício procurado, havendo uma relação entre 

o ano de venda e o número de pisos do edifício.  

O ano de construção é uma variável que está relacionada com várias das outras variáveis, tendo uma 

correlação muito forte com as variáveis referentes ao estado de conservação do edifício e do imóvel, 

uma vez que tendencialmente quanto mais antigo for um imóvel, pior será o seu estado de conservação, 

bem como o estado de conservação do edifício onde se insere. Tendo isto em conta, entende-se 

também que haja uma forte relação entre o estado de conservação de um imóvel com o estado de 

conservação do edifício, uma vez que terão a mesma idade e estarão sujeitos a condições 

semelhantes. 

 Existe ainda uma correlação entre as variáveis referentes ao número de pisos do edifício e ao piso do 

imóvel. Isto entende-se uma vez que o número de pisos do edifício condiciona as hipóteses do piso do 

imóvel, ou seja, um imóvel que faça parte de um edifício mais baixo, como por exemplo com 3 pisos, 

não poderá estar num piso muito elevado, como um 8º ou 9º piso.  

A tipologia de um imóvel está intimamente relacionada com a sua área, uma vez que a área do imóvel 

condiciona o número de quartos e divisões que este poderá ter. Deste modo, quanto maior for a 

tipologia de um imóvel, maior tenderá a ser a sua área. 
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4.3 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS PREDITIVAS 

Através da Regressão Linear inicial, pelo método Stepwise, apesar de não se gerar os modelos finais, 

ficaram definidas as variáveis explicativas de cada freguesia. Na Tabela 4.3 encontram-se resumidas 

as variáveis preditivas referentes a cada freguesia. 

 

Tabela 4.3 - Variáveis preditivas 

Freguesia 
Variáveis 

SEM ACON PEDIF PEDIF_extra TIP PISO AREA CEDIF CIM ABAND COMP 

Santa Clara X   X   X   X   X     

Olivais  X  X X   X X X X 

Marvila X X                X 

Beato  X     X  X    

Penha de França X X  X         X X X 

São Vicente  X    X X  X  X 

Arroios   X  X X X   X X X X 

 

Na Tabela 4.3 é possível observar-se que nenhuma das freguesias tem as mesmas variáveis preditivas, 

o que demonstra a heterogeneidade entre as freguesias no que diz respeito à importância das diversas 

características para o preço dos imóveis. Observa-se também que as variáveis mais comuns são o ano 

de construção (ACON) e o estado de conservação do imóvel (CIM), manifestando-se em seis das sete 

freguesias. Isto acontece porque estas duas características tendem a ser muito importantes na 

definição do preço de venda de um imóvel, e estão normalmente interligadas, uma vez que o estado 

de conservação do imóvel está muito dependente do ano em que foi construído. Logo a seguir a estas 

duas variáveis na lista de mais comuns surge a variável COMP, que se encontra presente no modelo 

de cinco freguesias.  

A variável PISO é explicativa dos modelos de Arroios e de São Vicente.  

A variável PEDIF, referente ao número de pisos de um edifício, só é explicativa de Santa Clara, uma 

vez que se trata de uma freguesia com uma grande disparidade entre tipos de imóveis, com uns mais 

modernos pertencentes a edifícios altos e recentes, outros inseridos em edifícios mais antigos e 

tradicionais e, por isso, com menos pisos. Por esta diversidade compreende-se que sejam também 

importantes características como a tipologia, a área ou o estado de conservação do imóvel, que variam 

muito consoante o imóvel, sendo por isso estas variáveis explicativas da freguesia. 

As variáveis referentes ao trimestre (TRI), ao ano de venda (ANO), ao piso extra (PISO_extra) e à 

existência de ónus (ONUS) não são variáveis preditivas de nenhuma das freguesias, pelo que não se 

consideram significativas na variável dependente (PVNA). Embora tenha existido nos anos do âmbito 

do estudo uma grande variação nos preços dos imóveis de Lisboa, a variável dependente a ser 

estudada (PVNA) contém os preços normalizados ao preço médio de venda do respetivo ano, pelo que 

as variações de preços que existiram não estão contabilizadas, justificando o facto de a variável ANO 
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não ser tão relevante. As variáveis PISO_extra e ONUS, tal como se pode observar no Anexo A, 

referente à estatística descritiva, tiveram um comportamento muito constante, visto que muitos dos 

imóveis não possuem mais do que um piso e não têm ónus, tendo valores de desvio padrão baixos, 

pelo que as variáveis não são significativas. 

 

4.4 REGRESSÃO LINEAR 

Do ponto de vista do estudo da variação do preço de venda dos imóveis convém entender, além de 

quais as características que mais a influenciam, que impacto têm estas características no preço final, 

a nível de sinal (se é um impacto positivo ou negativo) e a nível de intensidade desse impacto. 

Da análise de diversos modelos de regressão linear com variáveis categorizadas de diferentes modos, 

fez-se a comparação do comportamento das regressões com as diversas combinações de categorias, 

que está representada no Anexo D. Com base nesta comparação fez-se a seleção, para cada freguesia, 

do modelo que apresenta melhor ajuste, ou seja, com valor de R2 mais alto, estando os modelos 

selecionados sintetizados na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 - Parâmetros e Ajuste do Modelo de Regressão Linear 

F
re

g
u

e
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 Variáveis (β) 
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B
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C
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Santa 
Clara 

0,187 0,076  0,021  -0,193  0,006  0,121   0,432 

Olivais 0,215  0,095  -0,202 -0,045   0,087 0,061 0,048 0,057 0,408 

Marvila 0,033 0,135 0,098         0,088 0,417 

Beato -11,484  0,006     -0,002  0,137   0,371 

Penha 
de 

França 
-0,002 0,078 0,084  -0,115     0,214 0,075 0,066 0,372 

São 
Vicente 

0,309  0,078    0,103 -0,001  0,246  0,081 0,215 

Arroios 0,049  0,090  -0,213 -0,037 0,046  0,174 0,233 0,061 0,084 0,305 

 

O modelo de regressão linear da freguesia de Santa Clara é descrito pela Equação 3. 

𝑃𝑉𝑁𝐴 = 0,187 + 0,076 × 𝑆𝐸𝑀 + 0,021 × 𝑃𝐸𝐷𝐼𝐹 − 0,193 × 𝑇𝐼𝑃 + 0,006 × 𝐴𝑅𝐸𝐴 + 0,121 × 𝐶𝐼𝑀 3. 

Nesta freguesia as variáveis com maior peso são a tipologia e o estado de conservação do imóvel. A 

tipologia tem um peso negativo, e as restantes variáveis correspondem a determinantes positivos. O 

coeficiente de determinação tem um valor de 0,432. 

A Equação 4 representa a equação do modelo de regressão da freguesia dos Olivais. 
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𝑃𝑉𝑁𝐴 = 0,215 + 0,095 × 𝐴𝐶𝑂𝑁 − 0,202 × 𝑃𝐸𝐷𝐼𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 − 0,045 × 𝑇𝐼𝑃 + 0,087 × 𝐶𝐸𝐷𝐼𝐹

+ 0,061 × 𝐶𝐼𝑀 + 0,048 × 𝐴𝐵𝐴𝑁𝐷 + 0,057 × 𝐶𝑂𝑀𝑃 
4. 

A variável com maior peso nesta freguesia é a existência de pisos extra no edifício, e as restantes 

variáveis apresentam pesos semelhantes. Esta variável, assim como a tipologia, têm um peso negativo, 

enquanto as restantes têm um peso positivo. O coeficiente de determinação é igual a 0,408. 

O modelo de regressão linear de Marvila segue o comportamento da Equação 5. 

𝑃𝑉𝑁𝐴 = 0,033 + 0,135 × 𝑆𝐸𝑀 + 0,098 × 𝐴𝐶𝑂𝑁 + 0,088 × 𝐶𝑂𝑀𝑃 5. 

A variável com maior peso no modelo é o semestre de venda do imóvel, mas as três variáveis têm 

valores de coeficientes muito próximos. A nível de ajuste, o modelo tem um coeficiente de determinação 

de 0,417. 

O Beato segue o modelo de regressão linear representado na Equação 6. 

𝑃𝑉𝑁𝐴 = −11,484 + 0,006 × 𝐴𝐶𝑂𝑁 − 0,002 × 𝐴𝑅𝐸𝐴 + 0,137 × 𝐶𝐼𝑀 6. 

A constante tem um peso muito elevado, e a variável com maior peso é o estado de conservação do 

imóvel, sendo que o ano de construção e a área têm coeficientes muito baixos. A área e a constante 

têm pesos negativos, enquanto o ano de construção e o estado de conservação do imóvel têm um 

efeito positivo. O coeficiente de determinação tem um valor de 0,371. 

O modelo de regressão linear da freguesia da Penha de França é representado através da Equação 7. 

𝑃𝑉𝑁𝐴 = −0,002 + 0,078 × 𝑆𝐸𝑀 + 0,084 × 𝐴𝐶𝑂𝑁 − 0,115 × 𝑃𝐸𝐷𝐼𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 + 0,214 × 𝐶𝐼𝑀

+ 0,075 × 𝐴𝐵𝐴𝑁𝐷 + 0,066 × 𝐶𝑂𝑀𝑃 
7. 

O estado de conservação do imóvel é a variável com maior peso no preço dos imóveis nesta freguesia, 

e o comprador é a variável com menor impacto. As variáveis têm todas um efeito positivo na variável 

dependente, com a excepção da existência de pisos extra no edifício, que tem um peso negativo. O 

coeficiente de determinação do modelo de Penha de França é igual a 0,372. 

A freguesia de São Vicente tem um modelo de regressão linear dado pela Equação 8. 

𝑃𝑉𝑁𝐴 = 0,309 + 0,078 × 𝐴𝐶𝑂𝑁 + 0,103 × 𝑃𝐼𝑆𝑂 − 0,001 × 𝐴𝑅𝐸𝐴 + 0,246 × 𝐶𝐼𝑀

+ 0,081 × 𝐶𝑂𝑀𝑃 
8. 

A variável com maior peso no modelo é o estado de conservação do imóvel, que tem um efeito positivo 

no preço do imóvel. As variáveis têm um todas um peso positivo, com a excepção da área que tem um 

peso negativo e muito reduzido. O coeficiente de determinação do modelo tem o valor de 0,215.  

O preço dos imóveis na freguesia de Arroios é modelado através da Equação 9, obtida através de uma 

regressão linear múltipla. 
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𝑃𝑉𝑁𝐴 = 0,049 + 0,090 × 𝐴𝐶𝑂𝑁 − 0,213 × 𝑃𝐸𝐷𝐼𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 − 0,037 × 𝑇𝐼𝑃 + 0,046 × 𝑃𝐼𝑆𝑂

+ 0,174 × 𝐶𝐸𝐷𝐼𝐹 + 0,233 × 𝐶𝐼𝑀 + 0,061 × 𝐴𝐵𝐴𝑁𝐷 + 0,084 × 𝐶𝑂𝑀𝑃 
9. 

A variável com maior peso no modelo é o estado de conservação do imóvel, seguida da existência de 

pisos extra no edifício e do estado de conservação do edifício. As variáveis referentes à existência de 

um piso extra no edifício e à tipologia têm um efeito negativo no preço dos imóveis, e as restantes têm 

um peso positivo. Arroios tem coeficiente de determinação do modelo igual a 0,215.  

O ano de construção (ACON) indica a idade do imóvel, que pode ser um indicativo do uso que o imóvel 

já teve, e do estado de degradação que este possa ter. A variável tem um peso considerável, sendo 

apenas menos influente no modelo do Beato, e é sempre positivo, o que descreve um aumento do 

preço à medida que o ano de construção aumenta.  Isto implica que valores de ACON superiores têm 

maior influência na variável dependente, ou seja, que quanto mais recente o imóvel, maior a 

componente do preço final referente ao ano de construção, pelo que existe uma valorização dos imóveis 

mais recentes em relação a imóveis mais antigos. 

No entanto o ano de construção não é o único indicador das condições de um imóvel, e é importante 

ter em atenção ao estado de conservação do mesmo. Um imóvel antigo mas reabilitado, mas com uma 

arquitetura típica de época que seja apelativa, pode ser mais valorizado do que um imóvel localizado 

num edifício comum. Isso justifica que a variável CIM, referente ao estado de conservação do imóvel, 

seja uma variável de elevada importância e com um peso significativo e positivo no preço de venda. O 

valor positivo do parâmetro multiplicativo indica que o preço do imóvel aumenta à medida que o estado 

de conservação melhora. Um imóvel reabilitado ou novo, com boas condições será mais valorizado que 

um imóvel envelhecido e/ou que apresente patologias (estruturais ou não). O conforto e as condições 

oferecidos pelo imóvel são de grande importância, o que se reflete nos parâmetros referentes à variável 

CIM que possuem valores relativamente elevados, demonstrando que esta variável tem um grande 

peso na determinação do preço final de venda. 

Além do estado de conservação do imóvel, nalgumas freguesias também o estado de conservação do 

edifício (CEDIF) é uma variável explicativa, nomeadamente nas freguesias de Olivais e de Arroios, o 

que implica existir nestas freguesias uma diferenciação do preço do imóvel consoante o estado do 

edifício. O peso desta variável é positivo, pelo que existe uma valorização de imóveis que façam parte 

de edifícios em bom estado de conservação em relação a imóveis pertencentes a edifícios mais 

degradados. 

O semestre de venda do imóvel (SEM) tem um peso reduzido, mas positivo, o que implica que exista 

um ligeiro aumento do preço dos imóveis no segundo semestre do ano. O número de pisos do edifício 

(PEDIF) em que se insere o imóvel tem também um peso relativamente baixo e positivo, indicando que 

edifícios com mais pisos, logo mais altos, tendem a ter uma ligeira valorização. Isto entende-se no 

contexto da freguesia em que a variável é explicativa, uma vez que os edifícios mais altos tendem a 

ser mais novos e a ter melhores condições e maior conforto para o utilizador. A tipologia (TIP) tem um 

peso superior, e negativo, o que implica que o preço por área diminui com o aumento do número de 

quartos.  
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A área (AREA) é a variável com menor peso. Este facto repete-se nas três freguesias que têm a área 

como variável preditiva. Noutros estudos, como os abordados no subcapítulo 2.1, esta variável tende a 

ter um peso preponderante no preço de venda. No entanto, nesses estudos o preço é dado em valor 

absoluto, enquanto no presente estudo a variável PVNA já representa o preço por unidade de área. A 

presença da área como variável preditiva pode representar apenas alguma variação no preço/m2 

consoante a dimensão do imóvel. 

A variável PEDIF_extra tem um peso elevado e negativo, indicando que a existência de pisos extra que 

o edifício possa ter tem um impacto negativo no preço de venda, desvalorizando o imóvel. 

 A variável PISO tem um parâmetro multiplicativo positivo, cujo peso varia consoante a freguesia. Sendo 

positivo implica que a componente do preço de venda referente ao piso do imóvel é maior quanto maior 

for o valor dessa variável, o que implica que o imóvel é mais valorizado quanto mais alto estiver o seu 

piso. Este facto pode estar relacionado, por um lado, com o facto de pisos mais altos serem mais 

seguros e menos ruidosos, e por outro, com o facto de quanto mais alto se estiver, melhor e mais ampla 

será a vista do imóvel. Este segundo fator é principalmente significativo na freguesia de São Vicente, 

onde vários edifícios têm vista para o rio. 

A variável ABAND tem um peso moderado, sendo o seu parâmetro positivo. Uma vez que o valor 1 

representa “Não” e que o valor 2 representa “Sim” para esta variável, isto significa que imóveis 

abandonados terão uma componente do preço mais alta do que imóveis não abandonados. 

Em relação à variável referente ao comprador, COMP, o seu parâmetro multiplicativo é positivo e de 

peso moderado. Da interpretação destes dados, e sabendo que as categorias superiores desta variável 

correspondem a compradores estrangeiros, conclui-se que os compradores estrangeiros terão 

comprado imóveis de preços superiores. 

Na Tabela 4.4 observa-se ainda que as freguesias com o melhor ajuste são Santa Clara e Marvila, e a 

com pior ajuste é São Vicente. Este facto pode ser justificado pelo facto de as primeiras serem 

freguesias com poucos dados na amostra (122 e 55 imóveis, respetivamente), e São Vicente ter uma 

amostra de dimensões bastante superiores (317 imóveis). Quanto maior o número de dados, mais difícil 

é encontrar um modelo que se aproxime de todos os valores, pelo que existe uma tendência para 

amostras maiores terem valores de R2 inferiores. 

 

4.5 MODELO LINEAR GENERALIZADO 

Antes da aplicação do modelo linear generalizado transformou-se a variável AREA para as freguesias 

Beato, Santa Clara e São Vicente, que a continham como variável descritiva. A transformação aplicada 

é não linear, e consistiu na implementação de uma potência, obtida através de uma regressão não 

linear. Para as zonas mencionadas foram obtidas as potências apresentadas na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 - Potências da variável AREAtransformada 

 Beato Santa Clara São Vicente 

p 3,114 -0,002 0,000 

 

É possível observar-se que a potência obtida para São Vicente é zero, o que transforma todas as 

entradas da variável na unidade (valor 1). Isto implica que ao mudar de ferramenta de análise a variável 

AREA deixou de ser explicativa para a freguesia de São Vicente. A variável, que mesmo na regressão 

linear já tinha um peso muito baixo, encontra-se então no limiar entre ser explicativa ou não. 

Como foi já referido no subcapítulo 3.3.3., um dos objetivos da aplicação do Modelo Linear 

Generalizado é a avaliação da interação entre pares de variáveis. Desse modo, foram testados várias 

combinações de variáveis em interação, e foi escolhido, para cada freguesia, o modelo com melhor 

ajuste. Este ajuste é determinado através do Critério de Informação de Aikaike (AIC), uma vez que é o 

parâmetro de ajuste fornecido para esta metodologia. As várias combinações estudadas e os respetivos 

valores de AIC encontram-se sintetizados na Tabela 4.6. A tabela apresenta ainda três colunas 

referentes à interação de variáveis, sendo que a primeira contém, para cada interação, o número de 

combinações de categorias possíveis, a segunda coluna descreve a quantidade de combinações base 

(combinações cujo coeficiente é transformado em zero) e a terceira coluna contém o número de 

combinações com significância estatística (valores de significância inferiores a 0,05). 

Da análise da Tabela 4.6 observa-se que para a freguesia de Arroios foram testadas cinco combinações 

de variáveis em interação. Optou-se pelo modelo que continha a interação entre o ano de construção 

e o estado de conservação do edifício, por ser o que apresentava um valor de AIC menor. Para a 

freguesia do Beato foram estudados dois modelos, e optou-se pelo modelo com interação entre o ano 

de construção e a área. Para Marvila foram estudados três modelos, dos quais foi selecionado o modelo 

com a interação entre o semestre de venda e o ano de construção. Para a freguesia dos Olivais foram 

testadas sete combinações de interações entre variáveis, e optou-se por um modelo de interação entre 

o ano de construção e a variável referente ao abandono do imóvel. Testaram-se três modelos de 

interação para a freguesia de Penha de França, dos quais se escolheu  o modelo que incluí a interação 

entre o ano de construção e o estado de conservação do imóvel. Para Santa Clara foram estudados 

três modelos, dois quais se optou pelo modelo de interação entre o semestre de venda e o estado de 

conservação do imóvel, por apresentar melhor ajuste. Para a freguesia de São Vicente estudaram-se 

também três modelos, dos quais se optou pelo modelo de interação entre o estado de conservação do 

imóvel e o comprador. 
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Tabela 4.6 - Modelos de Interação estudados 

 

Interação 
Crit.Info. 
Akaike 
(AIC) 

Nº Comb. 
Diferentes 

Nº 
Comb. 
Base 

Nº Comb. 
Significantes  

Arroios 

Ano Construção x E. C. Edifício 1115,906 12 7 1 

Ano Construção x E. C. Imóvel 1117,537 10 1 6 

E. C. Edifício x E. C. Imóvel 1116,102 6 1 4 

E. C. Imóvel x Abandono 1122,592 6 1 4 

Pisos Extra Edifício x Piso 1128,029 22 1 0 

Beato 
Ano Construção x Área -96,760 34 19 5 

Ano Construção x E. C. Imóvel -83,522 51 36 12 

Marvila 
Ano Construção x Comprador -28,243 11 8 1 
Semestre x Comprador -30,020 6 5 0 
Semestre x Ano Construção -32,934 9 7 2 

Olivais 

Abandono x Comprador -134,174 12 1 6 

Ano Construção x Abandono -145,312 13 7 2 

Ano Construção x E. C. Edifício -133,565 11 1 10 

Ano Construção x E. C. Imóvel -131,759 9 1 8 

E. C. Edifício x E. C. Imóvel -136,868 6 4 1 

E. C. Imóvel x Abandono -138,456 6 1 3 

Tipologia x Comprador -130,201 19 1 2 

Penha 
de 

França 

Ano Construção x E. C. Imóvel 17,488 9 6 0 

Ano Construção x Pisos Extra 
Edifício 

28,074 7 1 6 

Semestre x Comprador 29,269 8 1 3 

Santa 
Clara 

Area x Pisos Edifício -24,207 14 4 1 

Semestre x E. C. Imóvel 8,515 4 3 0 

Tipologia x Área 5,706 6 1 0 

São 
Vicente 

Ano Construção x Área 312,816 5 1 0 

Ano Construção x E. C. Imóvel 307,929 8 6 0 

E. C. Imóvel x Comprador 296,212 9 6 1 

 

Como foi já referido no subcapítulo 3.3.3., o Modelo Linear Generalizado atribui a cada categoria de 

uma variável um fator multiplicativo, ao contrário do que acontece na Regressão Linear, em que cada 

variável tem um único fator. Esta desconstrução do fator permite que o modelo se adapte melhor aos 

dados, uma vez que a ordem numérica atribuída a cada categoria não representa (a não ser que se 

trate de uma variável ordinal) um aumento de magnitude ordenado, uma vez que os valores são 

atribuídos apenas para facilitar a modelação.  

Assim sendo, o Modelo Linear Generalizado permite concluir, para cada variável, quais as categorias 

com maior e menor peso no modelo. O modelo assume, por variável, uma (ou mais) categoria base, à 

qual atribui um valor zero. O peso das outras categorias é então dado em referência a esta categoria 

base. Na Tabela 4.7 encontram-se as estimativas calculadas para as variáveis explicativas da freguesia 

de Santa Clara. 
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Na Tabela 4.7 observa-se que o semestre 2 tem um peso superior ao semestre 1, embora a diferença 

não seja muito significativa. Em relação ao número de pisos do edifício, observa-se que o número mais 

valorizado é o 7 e o menos valorizado é o 4, sendo que a categoria base é 15 pisos.  

 

Tabela 4.7 - Estimativas de Parâmetros do Modelo Linear Generalizado 

Parâmetro B 

95% Intervalo de 
Confiança de Wald Sig. 

Inferior Superior 

(Intercepto) 0,613 0,225 1,001 0,002 

[Semestre=1] -0,050 -0,128 0,029 0,215 

[Semestre=2] 0a       

[Pisos do Edifício=0] -0,472 -0,814 -0,130 0,007 

[Pisos do Edifício=2] -0,670 -1,087 -0,253 0,002 

[Pisos do Edifício=3] -0,147 -0,655 0,362 0,572 

[Pisos do Edifício=4] -0,291 -0,614 0,032 0,077 

[Pisos do Edifício=5] -0,760 -1,109 -0,411 0,000 

[Pisos do Edifício=6] -0,362 -0,731 0,007 0,054 

[Pisos do Edifício=7] -1,015 -17,143 15,112 0,902 

[Pisos do Edifício=8] -0,352 -0,755 0,051 0,087 

[Pisos do Edifício=9] 0,015 -0,747 0,777 0,970 

[Pisos do Edifício=10] -0,081 -0,467 0,304 0,679 

[Pisos do Edifício=11] -0,185 -0,571 0,201 0,347 

[Pisos do Edifício=13] -0,307 -0,864 0,250 0,280 

[Pisos do Edifício=14] 0,016 -0,361 0,394 0,933 

[Pisos do Edifício=15] 0a       

[Tipologia=1] 0,558 0,248 0,868 0,000 

[Tipologia=2] 0,394 0,144 0,644 0,002 

[Tipologia=3] 0,409 0,248 0,570 0,000 

[Tipologia=4] 0,260 0,129 0,392 0,000 

[Tipologia=5] 0a       

[Tipologia=6] 0a       

[CIMcateg=1] -0,149 -0,248 -0,050 0,003 

[CIMcateg=2] 0a       

Área Transformada -4,426E-09 -2,284E-08 1,399E-08 0,638 

[Pisos do Edifício=0] * Área Transformada 8,565E-09 -9,718E-09 2,685E-08 0,359 

[Pisos do Edifício=2] * Área Transformada 2,209E-08 -3,548E-09 4,772E-08 0,091 

[Pisos do Edifício=3] * Área Transformada -8,542E-10 -3,134E-08 2,963E-08 0,956 

[Pisos do Edifício=4] * Área Transformada -3,052E-10 -1,822E-08 1,761E-08 0,973 

[Pisos do Edifício=5] * Área Transformada 2,401E-08 5,478E-09 4,254E-08 0,011 

[Pisos do Edifício=6] * Área Transformada 1,140E-08 -7,102E-09 2,990E-08 0,227 

[Pisos do Edifício=7] * Área Transformada 1,614E-08 -2,113E-07 2,435E-07 0,889 

[Pisos do Edifício=8] * Área Transformada 1,231E-08 -6,343E-09 3,096E-08 0,196 

[Pisos do Edifício=9] * Área Transformada -1,811E-08 -7,448E-08 3,825E-08 0,529 
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Parâmetro B 

95% Intervalo de 
Confiança de Wald Sig. 

Inferior Superior 

[Pisos do Edifício=10] * Área Transformada 0a       

[Pisos do Edifício=11] * Área Transformada 0a       

[Pisos do Edifício=13] * Área Transformada 2,993E-09 -5,048E-08 5,647E-08 0,913 

[Pisos do Edifício=14] * Área Transformada 0a       

[Pisos do Edifício=15] * Área Transformada 0a       

(Escala) ,028b 0,021 0,036   

a. Configurado para zero porque este parâmetro é redundante. 

b. Estimativa de máxima verossimilhança. 

 

Na variável Tipologia, as categorias base são a 5 e a 6, correspondendo respetivamente a T4 e T5, e 

as restantes categorias têm todas um peso positivo, sendo que as categorias com maior peso são a 1 

e a 3, correspondentes às tipologias T0 e T2, respetivamente.  

Na variável referente ao estado de conservação do imóvel (CIM), observa-se que a categoria 2, 

correspondente a um estado de conservação BOM, é a categoria base e que a categoria 1, 

correspondente a um estado de conservação MAU ou RAZOÁVEL, tem um parâmetro multiplicativo 

negativo. Isto corresponde matematicamente a dizer que um imóvel é mais valorizado se tiver um bom 

estado de conservação, e penalizado se não o tiver, o que corrobora com os resultados obtidos através 

da regressão linear. 

Para efeitos de interação, o modelo que apresentou melhores resultados foi o que continha a interação 

entre o número de pisos do edifício e a área. Isto seria de esperar, uma vez que estas duas variáveis 

têm uma forte correlação, como se pode observar no subcapítulo 4.2. No efeito da interação das 

variáveis PEDIF e AREA (transformada através da aplicação da não linearidade) as categorias base 

são as referentes ao efeito da interação da área com edifícios com 10, 11, 14 e 15 pisos. 

As tabelas dos modelos lineares generalizados elaborados para as restantes freguesias encontram-se 

nos Anexos E a J. 

 

4.6 COMPARAÇÃO DE MODELOS 

Como já foi referido, o Modelo Linear Generalizado no SPSS Statistics utiliza como parâmetro de ajuste 

o Critério de Informação de Aikaike. Deste modo, de forma a poder-se comparar os dois modelos, 

transferiu-se os resultados da aplicação da Regressão Linear e do MLG à base da dados para o MS 

Excel. Posteriormente elaboraram-se gráficos de comparação, com dois conjuntos de dados: o conjunto 

dos resultados da regressão linear e o conjunto dos resultados do MLG. Para cada conjunto de dados 

foi colocado no eixo das ordenadas o preço obtido através do modelo e no eixo das abcissas o valor 

real do preço. Traçaram-se as respetivas linhas de influência e obteve-se, para cada modelo, o 

coeficiente de determinação, R2.  A Figura 4.5 consiste no gráfico de comparação dos dois modelos 
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para a freguesia de Santa Clara, e os gráficos referentes às restantes freguesias encontram-se nos 

Anexos E a J. 

 

Figura 4.5 - Comparação dos modelos - Santa Clara 

 

Da observação do Figura 4.5 verifica-se que o Modelo Linear Generalizado obteve um coeficiente de 

determinação superior ao obtido pela Regressão Linear, o que significa que o MLG tem um melhor 

ajuste ao comportamento real dos preços de venda. É possível observar-se no gráfico que os pontos 

do MLG se encontram muito mais condensados e junto à linha de tendência, em comparação com os 

pontos da regressão linear, que se encontram mais dispersos.  

A Tabela 4.8 apresenta a os valores de Coeficiente de Determinação, R2, para cada freguesia, dos dois 

modelos. 

Tabela 4.8 - Comparação do Ajuste dos Modelos 

  Santa 
Clara 

Olivais Marvila Beato 
Penha de 

França 
São Vicente Arroios 

R2 
R. Linear 0,274 0,408 0,416 0,353 0,355 0,215 0,306 

MLG  0,602 0,543 0,515 0,896 0,396 0,303 0,397 

 

Como se pode observar na Tabela 4.8 o Modelo Linear Generalizado teve em todas as zonas um 

comportamento melhor do que a Regressão Linear, havendo maior diferença entre modelos nalgumas 

freguesias do que noutras. A freguesia do Beato é a que apresenta maior diferença entre os dois 

modelos, em que o coeficiente de determinação do MLG (0,896) é muito superior ao da Regressão 

Linear (0,353), e é também a que apresenta um modelo com maior ajuste. Por oposição, São Vicente 

foi a freguesia que obteve modelos com pior ajuste.  
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O ajuste do Modelo Linear Generalizado varia consoante a quantidade de dados de cada freguesia. As 

freguesias com uma amostra de dados inferior, como Santa Clara e Beato, têm valores de coeficiente 

de determinação superiores, enquanto as freguesias com amostras maiores tendem a ter valores de 

R2 inferiores, como é o caso de Arroios e de São Vicente, uma vez que as segundas, ao terem um 

maior número de dados, têm maior dispersão. 

 

4.7 OUTLIERS 

Como foi já referido, para melhoramento do modelo são inicialmente removidos imóveis da base de 

dados que se demarquem muito da generalidade dos dados. Neste trabalho, em específico, foram 

detetados 70 outliers. Para melhor compreensão das razões que tornam estes imóveis atípicos, fez-se 

uma análise aprofundada às suas características. Esta análise foi feita através de visitas ao local 

(observação exterior dos edifícios), complementadas com a observação dos edifícios através do 

Google Maps utilizando a vista de rua e a vista aérea, e através do estudo das principais características 

do imóvel fornecidas pela base de dados. 

Os imóveis pertencentes às Outras Zonas Históricas tendem a ter mais outliers, uma vez que a amostra 

dessas zonas é maior. Muitos dos imóveis com preços anormalmente altos pertencentes a estas zonas 

estão inseridos em mais edifícios antigos, muitos dos quais reabilitados, e que possuem algum valor 

histórico. Outros estão inseridos em prédios novos, que se destacam por apresentarem condições 

muito superiores aos edifícios em redor. Além disso, a localização destes imóveis, mais próximos do 

centro histórico e do centro empresarial da cidade, é um fator de valorização quando comparados com 

outros imóveis semelhantes, mas situados em zonas mais remotas. 

Na freguesia de S. Vicente, tal como em Penha de França, muitos dos preços acima da média 

correspondem a imóveis situados em edifícios remodelados, que por estarem numa zona antiga da 

cidade acrescentam valor, ou a imóveis pertencentes a edifícios novos. Nota-se ainda uma maior 

diferença no preço em imóveis com vistas desafogadas da cidade e/ou do rio, fator extremamente 

significante no preço de um imóvel. É significante ainda o andar do imóvel, pois imóveis vendidos no 

mesmo edifício apresentam preços diferentes. 

Em Arroios os imóveis com maior valor de preço de venda equivalem também a edifícios em excelentes 

condições de conservação, por serem edifícios novos ou reabilitados. Estes imóveis apresentam, no 

entanto, um fator de grande relevo que é a localização. Alguns destes outliers são imóveis situados nas 

principais artérias da cidade e zonas de grande interesse, como a Avenida Casal Ribeiro, a Avenida 

Defensores de Chaves ou o Campo Mártires da Pátria.  

Nas zonas periféricas o número de outliers é menos significativo, e estes imóveis tendem a destacar-

se mais pelos valores muito baixos do que por valores muito altos. A freguesia dos Olivais é, das quatro, 

a que tem um número mais relevante de outliers, sendo que muitos destes correspondem a valores 

muito baixos de preço de venda, e estão normalmente associados a edifícios e/ou imóveis muito 
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degradados, em mau estado, ou com uma localização menos atrativa, visto que existem vários bairros 

de habitação social nesta freguesia. 

Os outliers com maior valor de venda na freguesia dos Olivais correspondem a imóveis situados em 

edifícios junto à Avenida de Berlim. O preço elevado é justificado pela proximidade a uma importante 

artéria rodoviária da cidade e principalmente ao Parque das Nações, e pelo facto de os imóveis se 

encontrarem em bom estado. 

Em geral, os valores anormalmente baixos correspondem a imóveis degradados ou em mau estado de 

conservação, e/ou situados em caves, ou seja, correspondentes a pisos enterrados, casos que se 

repetem mais em Arroios e São Vicente. Os pisos enterrados tendem a ter mais problemas de 

humidade uma vez que as paredes estão em contacto com o solo e por terem menos ventilação. Além 

disso têm défice de luz solar, e não têm vistas que possam valorizar o imóvel. No entanto, alguns dos 

imóveis em pisos enterrados apresentaram valores de venda muito altos, que podem ser justificados 

pelo interesse da sua localização ou pelo seu valor histórico.  

Alguns outliers apresentam valores de venda muito baixos, tratando-se imóveis em condições normais. 

A justificação para estes preços inferiores poderá estar no facto de existir um ónus sobre o imóvel, 

como uma hipoteca ou um arrendamento. Estes encargos acabam por baixar o preço de venda como 

forma de compensação por acartarem possíveis complicações. 

É notável ainda a existência de alguns outliers que, fazendo parte do mesmo edifício e estando em 

condições semelhantes, tanto de conservação como em relação ao seu ónus, apresentam valores de 

preço de venda muito díspares. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 SÍNTESE, CONTRIBUTOS E PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

A primeira conclusão importante que se tira desta dissertação é que as variáveis têm, em geral, 

comportamentos e impactos muito distintos de freguesia para freguesia. Esta observação foi muito 

importante para o decorrer do estudo, uma vez que levou à opção de estudar as freguesias em 

separado, criando modelos diferentes para cada uma. A decisão de optar por modelos em separado 

para as diferentes zonas é apoiada pela teoria da heterogeneidade espacial, que afirma que zonas 

diferentes da cidade afectam de forma diferente a procura de imóveis e o preço dos mesmos, e a 

comparação dos diferentes modelos permite, até certo ponto, compreender o efeito que as diferentes 

zonas têm nas diversas variáveis.  

O preço médio implícito dos imóveis varia nas diversas freguesias, inclusive entre freguesias 

pertencentes ao mesmo tipo de zona, sendo esta variação mais notória nas outras zonas históricas, o 

que implica que estas zonas têm maior heterogeneidade espacial do que as zonas periféricas. Além 

disso, têm também, em geral, valores médios superiores, indicando que a proximidade aos centros 

histórico e empresarial da cidade têm um grande impacto no preço dos imóveis, como seria expectável 

pela análise dos resultados de outros estudos. 

O ano de construção e os estados de conservação do imóvel e do edifício são variáveis com níveis de 

correlação significativos, e são as variáveis com maior peso na determinação dos preços dos imóveis, 

nas diversas freguesias. Deste facto conclui-se que, embora existam vários fatores que afetem de 

alguma forma o preço de um imóvel, as condições que este apresenta ao nível de idade e estado dos 

materiais e de acabamentos acabam por ser as características que mais o condicionam. Deste modo, 

um imóvel que tenha o valor máximo das várias componentes do preço (à exceção das três variáveis 

mencionadas), mas que seja antigo e se encontre em mau estado de conservação poderá ter um preço 

inferior a um imóvel que tenha valores baixos das diversas componentes, mas que seja novo e que 

esteja em bom estado de conservação. Isto acontece porque imóveis com estados de conservação 

baixos tendem a apresentar anomalias e a dar problemas que possam exigir reparações. Deste modo, 

o preço do imóvel baixa para compensar estes incómodos e qualquer custo de reparação que seja 

necessário o desejado. 

O trimestre e o ano de venda, a existência de um piso extra e a existência de ónus sobre o imóvel não 

são variáveis preditivas. Estas variáveis, embora sendo factores de distinção entre imóveis, não são 

consideradas pelo modelo como significativas.  

Comparando os dois modelos em cada uma das freguesias, conclui-se que os valores de preço 

calculado através do Modelo Linear Generalizado têm um melhor ajuste ao comportamento dos preços 

reais. Isto acontece porque, embora ambos os modelos tenham um comportamento linear, o Modelo 

Linear Generalizado atribui a cada categoria de cada variável um parâmetro multiplicativo próprio. 

Deste modo, as várias categorias de uma variável podem ter sinais e magnitudes diferentes, consoante 

a influência dessa categoria no preço do imóvel, porque cada categoria tem uma influência diferente, 
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ao contrário do que é considerado nos modelos de regressão linear. Isto é principalmente significativo 

em variáveis nominais, cuja ordem atribuída às categorias não segue o aumento de magnitude do peso 

mas apenas a lógica.  

A variável Tipologia, por exemplo, está ordenada consoante o aumento do número de quartos dos 

imóveis. No entanto, um T10 não tem necessariamente um peso menor no preço do imóvel do que um 

T0, ao contrário do que indicam os resultados da regressão linear. Existem oscilações de categoria 

para categoria, que não são consideradas quando se assume uma variação linear entre categorias, o 

que acontece quando se atribui um único parâmetro a cada variável. 

Além disso, estes modelos incluem uma componente de interação de variáveis. A componente de 

interação de variáveis melhora o ajuste do modelo, uma vez que tem em consideração o facto de as 

variáveis preditivas não serem completamente independentes umas das outras.  

Deve ter-se ainda em conta que nalguns modelos lineares generalizados foi inserida a variável área 

transformada em não linear, através da aplicação de uma potência. A não linearidade ajusta-se melhor 

ao comportamento da variável dependente, obtendo-se deste modo modelos mais sofisticados e 

ajustados. No entanto, uma vez que a área tem um peso reduzido na definição do preço dos imóveis, 

a aplicação da não linearidade pode não ter uma influência muito diferenciadora nalguns dos modelos 

em que foi aplicada. 

Os modelos com melhor ajuste são os modelos lineares generalizados das freguesias do Beato e de 

Santa Clara. Estes apresentam valores de coeficiente de determinação de 0,896  e de 0,602, 

respetivamente, o que equivale ao modelos explicarem 89,6% e 60,2% da variável dependente. Estes 

são valores elevados e significativos, principalmente o valor referente ao Beato. Os restantes valores 

são inferiores e variam entre 0,303 e 0,543, sendo que o valor mais baixo (0,303) corresponde ao 

modelo da freguesia de São Vicente.  

A área, que na literatura analisada tende a ser das variáveis com maior peso, neste estudo revela-se 

pouco ou nada significativa. Isto acontece porque o valor do preço utilizado não é absoluto, mas sim 

um valor dado por metro quadrado. Ao retirar-se o impacto da área no preço retira-se uma factor que 

explica grande parte do valor do preço, o que explica que o ajuste de alguns dos modelos obtidos sejam 

tão baixos. Para se comprovar a magnitude do efeito da área no preço dos imóveis construiu-se o 

gráfico que se encontra na Figura 5.1, referente à freguesia de São Vicente, uma das freguesias com 

pior ajuste. Para a construção do gráfico fez-se uma transformação da variável referente ao preço de 

venda normalizado ao ano, cujos valores correspondiam aos preços dos imóveis, por metro quadrado, 

normalizados ao preço médio do ano em que foram vendidos. Esta transformação consistiu na 

multiplicação desdes valores pelos valores de área correspondentes, obtendo-se assim um valor 

absoluto, ainda que normalizado à média (garantindo assim que os valores reais permanecem 

confidenciais). A esta variável de preço transformada aplicou-se uma regressão linear através do 

método Stepwise, com exclusão dos outliers, tal como foi feito no subcapítulo 4.4..  
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Figura 5.1 - Regressão Linear PVNAxAREA 

É possível observar-se que esta regressão tem um coeficiente de determinação (0,513) muito superior 

aos obtidos anteriormente no modelo de regressão linear (0,215) e no modelo linear generalizado 

(0,303). Esta regressão linear demonstra deste modo a importância que a área tem no preço do imóvel, 

e explica porque razão os valores de R2 obtidos não são tão elevados como na generalidade da 

literatura revista no capítulo 2. O facto de os coeficientes de determinação dos modelos desenvolvidos 

não serem, em geral, muito elevados, não reflecte um mau comportamento dos modelos desenvolvidos, 

mas sim a ausência do peso da área. 

 

5.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Em trabalhos futuros seria interessante recategorizar-se todas as variáveis, de modo a não existirem 

valores nulos ou negativos que possam comprometer o modelo. Com esta recategorização seria 

possível desenvolver um modelo de regressão não linear, bem como um modelo linear generalizado 

com todas as variáveis transformadas em não lineares. 

Seria também interessante testar-se modelos estatísticos espaciais, como a Regressão 

Geograficamente Ponderada ou o Modelo Autoregressivo Espacial, de modo a poder-se avaliar mais 

profundamente a influência da freguesia, da distância ao centro da cidade e da localização dentro da 

freguesia. 
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A ANEXO – ESTATÍSTICA DESCRITIVARITIVA 

 

  Santa 
Clara 

Olivais Marvila Beato 
Penha de 

França 
São 

Vicente 
Arroios 

TRIM 

Moda 2 1 3 4 4 4 4 

Mín. 1 1 1 1 1 1 1 

Máx. 4 4 4 4 4 4 4 

σ 1,041 1,129 1,072 1,063 1,142 1,082 1,101 

SEM 

Moda 1 1 2 2 2 2 2 

Mín. 1 1 1 1 1 1 1 

Máx. 2 2 2 2 2 2 2 

σ 0,500 0,496 0,466 0,493 0,500 0,498 0,498 

ANO 

Moda 2013 2012 2017 2015 2014 2014 2013 

Mín. 2008 2008 2012 2008 2008 2008 2008 

Máx. 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 

σ 2,823 2,046 1,491 2,733 1,755 2,730 2,606 

ACON 

Moda 2013 1967 1937 1951 1951 1951 1951 

Mín. 2008 1951 1937 1937 1915 1550 1880 

Máx. 2017 2012 2011 2014 2011 2014 2015 

σ 2,823 18,572 25,420 19,322 20,418 35,908 23,438 

PEDIF 

Moda 0 4 4 3 4 4 4 

Mín. 0 0 2 0 0 0 0 

Máx. 15 16 14 20 18 16 16 

σ 4,029 3,201 2,897 4,221 2,735 2,987 2,760 

PEDIF_extra 

Moda 0 0 0 0 0 0 0 

Mín. 0 0 0 0 0 0 0 

Máx. 1 1 0 1 1 1 1 

σ 0,128 0,276 0,000 0,203 0,324 0,350 0,325 

TIP 

Moda 3 4 4 3 3 3 3 

Mín. 1 1 2 1 1 1 1 

Máx. 6 7 5 7 10 9 16 

σ 0,920 0,958 0,890 1,050 1,440 1,393 2,302 

PISO 

Moda 1 1 1 1 1 1 1 

Mín. -3 -2 0 -3 -3 -2 -3 

Máx. 10 13 10 18 13 15 11 

σ 2,189 2,706 2,757 3,028 2,461 2,061 1,915 

PISO_extra 

Moda 0 0 0 0 0 0 0 

Mín. 0 0 0 0 0 0 0 

Máx. 0 1 0 0 0 1 2 

σ 0,000 0,108 0,000 0,000 0,000 0,125 0,169 

AREA        
(m2) 

Média 100,13 88,54 87,88 77,09 82,53 74,82 100,33 

Mín. 46,00 28,40 48,45 30,00 27,20 15,00 16,00 

Máx. 186,09 208,00 189,64 170,00 395,00 800,00 373,00 

σ 31,197 28,591 24,988 31,696 38,820 53,807 52,611 
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Santa 
Clara 

Olivais Marvila Beato 
Penha de 

França 
São 

Vicente 
Arroios 

CEDIF 

Moda 3 2 3  2 2 2 2 

Mín. 2 1 1 1 1 1 1 

Máx. 3 3 3 3 3 3 3 

σ 0,497 0,535 0,779 0,486 0,489 0,593 0,560 

CIM 

Moda 3 3 3 3 2 3 2 

Mín. 1 1 1 1 1 1 1 

Máx. 3 3 3 3 3 3 3 

σ 0,521 0,590 0,799 0,683 0,710 0,691 0,657 

ABAND 

Moda 2 2 2 2 2 2 2 

Mín. 0 0 0 0 0 0 0 

Máx. 2 2 2 2 2 2 2 

σ 0,728 0,709 0,677 0,726 0,751 0,634 0,670 

ONUS 

Moda 5 5 5 5 5 5 5 

Mín. 0 0 0 0 0 0 0 

Máx. 5 5 5 5 5 5 5 

σ 1,612 1,514 2,134 1,967 1,622 1,634 1,703 

COMP 

Moda 0 0 0 0 0 0 0 

Mín. 0 0 0 0 0 0 0 

Máx. 2 5 5 5 5 5 5 

σ 0,728 0,983 1,425 1,191 1,355 1,118 1,054 

PVNA 

Média 0,578 0,686 0,623 0,656 0,713 0,939 1,023 

Mín. 0,003 0,004 0,188 0,206 0,060 0,058 0,037 

Máx. 1,882 4,156 1,086 1,633 1,776 4,098 14,889 

σ 0,330 0,344 0,215 0,260 0,346 0,572 0,919 
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B ANEXO – CORRELAÇÃO DE VARIÁVEIS 

Correlações de Pearson 

  TRI SEM ANO ACON PEDIF PEDIF_extra TIP PISO PISO_extra AREA CEDIF CIM ABAND ONUS COMP 

TRI 1 ,893** -,074** -,050* -0,043 -,082** -0,007 -0,009 -0,043 0,014 -0,002 -0,028 -0,017 -0,029 ,082** 

SEM ,893** 1 -,062** -0,016 -0,022 -,072** 0,010 0,010 -0,030 ,047* 0,025 -0,015 -0,010 -0,011 0,043 

ANO -,074** -,062** 1 -,061** ,472** 0,031 -0,024 ,075** 0,015 -,086** -,081** -,083** -0,024 ,059** ,616** 

ACON -,050* -0,016 -,061** 1 ,288** -,111** -,143** ,259** 0,002 ,114** ,398** ,330** 0,025 -0,021 -,109** 

PEDIF -0,043 -0,022 ,472** ,288** 1 -,050* 0,014 ,516** -0,031 ,097** ,097** ,058* -0,009 0,000 ,117** 

PEDIF_extra -,082** -,072** 0,031 -,111** -,050* 1 ,046* -,063** -0,025 0,037 -0,036 -,058** -0,021 -0,031 0,000 

TIP -0,007 0,010 -0,024 -,143** 0,014 ,046* 1 ,097** 0,000 ,620** -,134** -,145** 0,008 -0,025 -0,044 

PISO -0,009 0,010 ,075** ,259** ,516** -,063** ,097** 1 -0,017 ,173** ,119** ,073** 0,026 -,050* 0,013 

PISO_extra -0,043 -0,030 0,015 0,002 -0,031 -0,025 0,000 -0,017 1 ,087** ,054* ,063** 0,036 0,024 0,034 

AREA 0,014 ,047* -,086** ,114** ,097** 0,037 ,620** ,173** ,087** 1 ,094** ,062** ,051* -0,013 -,073** 

CEDIF -0,002 0,025 -,081** ,398** ,097** -0,036 -,134** ,119** ,054* ,094** 1 ,584** ,053* 0,024 -,050* 

CIM -0,028 -0,015 -,083** ,330** ,058* -,058** -,145** ,073** ,063** ,062** ,584** 1 -0,002 -0,023 -,064** 

ABAND -0,017 -0,010 -0,024 0,025 -0,009 -0,021 0,008 0,026 0,036 ,051* ,053* -0,002 1 ,301** -0,024 

ONUS -0,029 -0,011 ,059** -0,021 0,000 -0,031 -0,025 -,050* 0,024 -0,013 0,024 -0,023 ,301** 1 0,033 

COMP ,082** 0,043 ,616** -,109** ,117** 0,000 -0,044 0,013 0,034 -,073** -,050* -,064** -0,024 0,033 1 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 
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C ANEXO – CATEGORIZAÇÃO DE VARIÁVEIS 

ACON (categ1) ACON (categ2) 

Categoria Ano Construção Categoria Ano Construção 

1 < 1979 1 < 1969 

2 1980 – 1989 2 1970 - 1989 

3 1990 – 1999 3 1990 - 1999 

4 > 1999 4 2000 - 2006 
  5 > 2006 

 

PEDIF (categ) 

Categoria Nº Pisos Edificio 

1 < 4 

2 4 – 6 

3 7 – 9 

4 10 – 13 

5 > 13 

 

COMP (categ1) COMP (categ2) 

Categoria Comprador Categoria Comprador 

1 0, 1 e 3 1 0 e 1 

2 2 2 3 

3 4 e 5 3 2, 4 e 5 

 

  

CIM (categ) 

Categoria Conserv. Imóvel 

1 1 e 2 

2 3 

PISO (categ1) PISO (categ2) 

Categoria Piso Categoria Piso 

1 < 3 1 < 2 

2 3 - 5 2 2 - 6 

3 6 - 7 3 7 

4 8 - 11 4 8 - 11 

5 > 11 5 > 11 
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D ANEXO – COMPARAÇÃO DE REGRESSÕES LINEARES COM DIFERENTES COMBINAÇÕES DE CATEGORIZAÇÕES 

 

 0 - regressão 
inicial 

1 - sem outliers 
2 - ACONcateg2, 

CIMcateg, PISOcateg2 
3 - ACONcateg2, CIMcateg 

4 - ACONcateg2, PEDIFcateg, 
CIMcateg, PISOcateg2 

 R2 R2 0 R2 1 R2 1 2 R2 2 3 

Santa Clara 0,281 0,256 Menor 0,432 Maior 0,432 Maior Igual 0,416 Menor Menor 

Olivais 0,269 0,393 Maior 0,408 Maior 0,408 Maior Igual 0,408 Igual Igual 

Marvila 0,389 0,382 Menor 0,417 Maior 0,417 Maior Igual 0,417 Igual Igual 

Beato 0,350 0,371 Maior 0,301 Menor 0,301 Menor Igual 0,301 Igual Igual 

Penha de França 0,322 0,358 Maior 0,372 Maior 0,372 Maior Igual 0,372 Igual Igual 

São Vicente 0,164 0,194 Maior 0,215 Maior 0,211 Maior Menor 0,215 Igual Maior 

Arroios 0,137 0,290 Maior 0,294 Maior 0,305 Maior Maior 0,294 Igual Menor 
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E ANEXO – MODELO LINEAR GENERALIZADO: ARROIOS 

 

Estimativas de Parâmetro 

Parâmetro B 

95% Intervalo de 
Confiança de Wald Sig. 

Inferior Superior 

(Intercepto) 1,467 0,414 2,520 0,006 

[Pisos Extra do Edifício=0] 0,216 0,110 0,323 0,000 

[Pisos Extra do Edifício=1] 0a       

[Tipologia=1] 0,396 0,028 0,764 0,035 

[Tipologia=2] 0,671 0,329 1,013 0,000 

[Tipologia=3] 0,421 0,084 0,759 0,014 

[Tipologia=4] 0,260 -0,078 0,598 0,131 

[Tipologia=5] 0,385 0,045 0,725 0,026 

[Tipologia=6] 0,369 0,020 0,718 0,038 

[Tipologia=7] 0,315 -0,046 0,677 0,088 

[Tipologia=8] 0,117 -0,264 0,499 0,546 

[Tipologia=9] 0,265 -0,138 0,669 0,198 

[Tipologia=10] 0,377 -0,252 1,005 0,240 

[Tipologia=11] 0,400 -0,223 1,022 0,209 

[Tipologia=13] 0,558 -0,173 1,290 0,134 

[Tipologia=14] 0,121 -0,856 1,097 0,808 

[Tipologia=16] 0a       

[Piso=-3] -0,285 -1,618 1,048 0,675 

[Piso=-1] -0,046 -1,022 0,929 0,926 

[Piso=0] 0,033 -0,932 0,998 0,946 

[Piso=1] 0,126 -0,837 1,088 0,798 

[Piso=2] 0,135 -0,825 1,095 0,783 

[Piso=3] 0,150 -0,811 1,112 0,759 

[Piso=4] 0,138 -0,823 1,099 0,779 

[Piso=5] 0,344 -0,623 1,312 0,485 

[Piso=6] 0,437 -0,542 1,415 0,382 

[Piso=7] 0,398 -0,608 1,403 0,438 

[Piso=8] 0,434 -0,667 1,536 0,439 

[Piso=9] 0,681 -0,427 1,788 0,228 

[Piso=10] 0,306 -1,034 1,647 0,654 

[Piso=11] 0a       

[CIMcateg=1] -0,193 -0,282 -0,104 0,000 

[CIMcateg=2] 0a       

[Abandonado=0] 0,021 -0,090 0,133 0,708 

[Abandonado=1] -0,154 -0,250 -0,059 0,002 

[Abandonado=2] 0a       

[Comprador=0] -0,561 -0,808 -0,314 0,000 

[Comprador=1] 0,172 -0,793 1,137 0,727 
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Parâmetro B 

95% Intervalo de 
Confiança de Wald Sig. 

Inferior Superior 

(Intercepto) 1,467 0,414 2,520 0,006 

[Comprador=2] -0,456 -0,730 -0,183 0,001 

[Comprador=3] -0,613 -0,916 -0,310 0,000 

[Comprador=4] 0,307 -0,395 1,009 0,391 

[Comprador=5] 0a       

[ACONcateg2=1] * [Estado do Edifício=1] -0,594 -0,800 -0,389 0,000 

[ACONcateg2=1] * [Estado do Edifício=2] -0,681 -0,837 -0,526 0,000 

[ACONcateg2=1] * [Estado do Edifício=3] -0,359 -0,516 -0,202 0,000 

[ACONcateg2=2] * [Estado do Edifício=2] -0,748 -0,956 -0,539 0,000 

[ACONcateg2=2] * [Estado do Edifício=3] -0,634 -0,925 -0,344 0,000 

[ACONcateg2=3] * [Estado do Edifício=2] -0,287 -0,622 0,049 0,094 

[ACONcateg2=3] * [Estado do Edifício=3] -0,644 -0,965 -0,323 0,000 

[ACONcateg2=4] * [Estado do Edifício=1] -0,974 -1,913 -0,035 0,042 

[ACONcateg2=4] * [Estado do Edifício=2] -0,381 -0,866 0,104 0,124 

[ACONcateg2=4] * [Estado do Edifício=3] -0,582 -0,903 -0,262 0,000 

[ACONcateg2=5] * [Estado do Edifício=2] -0,284 -0,722 0,154 0,204 

[ACONcateg2=5] * [Estado do Edifício=3] 0a       

(Escala) ,219b 0,199 0,242   

a. Configurado para zero porque este parâmetro é redundante. 

b. Estimativa de máxima verossimilhança. 
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F ANEXO – MODELO LINEAR GENERALIZADO: BEATO 

 

Estimativas de Parâmetro 

Parâmetro B 

95% Intervalo de 
Confiança de Wald  Sig. 

Inferior Superior 

(Intercepto) 0,707 0,484 0,931 0,000 

[Ano de Construção=1937] -0,085 -0,335 0,164 0,503 

[Ano de Construção=1938] -0,122 -0,431 0,186 0,437 

[Ano de Construção=1944] -0,246 -0,468 -0,023 0,031 

[Ano de Construção=1950] 0,299 0,065 0,533 0,012 

[Ano de Construção=1951] -0,037 -0,263 0,189 0,750 

[Ano de Construção=1954] 0,030 -0,351 0,411 0,878 

[Ano de Construção=1955] 0,128 -0,127 0,383 0,325 

[Ano de Construção=1956] 0,097 -0,140 0,334 0,423 

[Ano de Construção=1958] 0,216 -0,052 0,484 0,114 

[Ano de Construção=1960] -0,723 -1,101 -0,345 0,000 

[Ano de Construção=1962] -0,052 -0,345 0,241 0,727 

[Ano de Construção=1963] -0,159 -0,426 0,108 0,242 

[Ano de Construção=1966] -0,056 -0,313 0,202 0,672 

[Ano de Construção=1967] 0,111 -0,147 0,370 0,398 

[Ano de Construção=1969] -0,225 -0,503 0,052 0,111 

[Ano de Construção=1970] -0,171 -0,468 0,127 0,261 

[Ano de Construção=1971] 0,277 -0,063 0,617 0,110 

[Ano de Construção=1973] 0,130 -0,112 0,372 0,292 

[Ano de Construção=1974] 0,013 -0,219 0,246 0,910 

[Ano de Construção=1977] 0,024 -0,261 0,309 0,870 

[Ano de Construção=1980] 0,188 -0,088 0,463 0,182 

[Ano de Construção=1983] 0,329 0,070 0,589 0,013 

[Ano de Construção=1984] 0,452 0,193 0,712 0,001 

[Ano de Construção=1985] 0,340 0,098 0,581 0,006 

[Ano de Construção=1989] 0,406 0,139 0,674 0,003 

[Ano de Construção=1990] 0,001 -0,231 0,233 0,995 

[Ano de Construção=1991] -0,915 -1,389 -0,442 0,000 

[Ano de Construção=1995] 0,055 -0,203 0,314 0,675 

[Ano de Construção=1998] 0,025 -0,199 0,249 0,825 

[Ano de Construção=2002] -0,004 -0,453 0,446 0,987 

[Ano de Construção=2004] -0,231 -0,577 0,115 0,191 

[Ano de Construção=2006] -0,354 -0,680 -0,028 0,034 

[Ano de Construção=2009] 0,319 0,133 0,505 0,001 

[Ano de Construção=2014] 0a       

[Estado do Imóvel=1] -0,321 -0,401 -0,242 0,000 

[Estado do Imóvel=2] -0,211 -0,277 -0,146 0,000 

[Estado do Imóvel=3] 0a       
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Parâmetro B 

95% Intervalo de 
Confiança de Wald Sig. 

Inferior Superior 

AREAtransf 7,219E-09 -5,272E-08 6,716E-08 0,813 

[Ano de Construção=1937] * AREAtransf 6,365E-08 -8,474E-08 2,120E-07 0,401 

[Ano de Construção=1938] * AREAtransf 2,979E-07 -5,443E-07 1,140E-06 0,488 

[Ano de Construção=1944] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=1950] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=1951] * AREAtransf -2,449E-08 -1,008E-07 5,178E-08 0,529 

[Ano de Construção=1954] * AREAtransf 2,937E-07 -5,295E-07 1,117E-06 0,484 

[Ano de Construção=1955] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=1956] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=1958] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=1960] * AREAtransf 2,203E-06 1,302E-06 3,104E-06 0,000 

[Ano de Construção=1962] * AREAtransf -5,592E-08 -5,094E-07 3,975E-07 0,809 

[Ano de Construção=1963] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=1966] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=1967] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=1969] * AREAtransf 1,702E-07 5,880E-08 2,815E-07 0,003 

[Ano de Construção=1970] * AREAtransf 4,751E-09 -9,484E-08 1,043E-07 0,926 

[Ano de Construção=1971] * AREAtransf -4,986E-07 -9,080E-07 -8,917E-08 0,017 

[Ano de Construção=1973] * AREAtransf 3,530E-07 9,014E-08 6,158E-07 0,008 

[Ano de Construção=1974] * AREAtransf 2,880E-08 -7,387E-08 1,315E-07 0,582 

[Ano de Construção=1977] * AREAtransf -2,968E-08 -1,616E-07 1,022E-07 0,659 

[Ano de Construção=1980] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=1983] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=1984] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=1985] * AREAtransf -3,785E-08 -1,030E-07 2,726E-08 0,255 

[Ano de Construção=1989] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=1990] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=1991] * AREAtransf 1,622E-06 1,210E-06 2,033E-06 0,000 

[Ano de Construção=1995] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=1998] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=2002] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=2004] * AREAtransf 6,254E-08 -1,974E-08 1,448E-07 0,136 

[Ano de Construção=2006] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=2009] * AREAtransf 0a       

[Ano de Construção=2014] * AREAtransf 0a       

(Escala) ,006b 0,005 0,009   

a. Configurado para zero porque este parâmetro é redundante. 

b. Estimativa de máxima verossimilhança. 
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G ANEXO – MODELO LINEAR GENERALIZADO: MARVILA 

 

Estimativas de Parâmetro 

Parâmetro B 

95% Intervalo de 
Confiança de Wald Sig. 

Inferior Superior 

(Intercepto) 1,183 0,908 1,458 0,000 

[Semestre=1] 0,169 -0,043 0,381 0,118 

[Semestre=2] 0a       

[ACONcateg2=1] -0,725 -1,055 -0,395 0,000 

[ACONcateg2=2] -0,271 -0,459 -0,083 0,005 

[ACONcateg2=3] -0,169 -0,368 0,029 0,095 

[ACONcateg2=4] -0,245 -0,474 -0,017 0,036 

[ACONcateg2=5] 0a       

[Comprador=0] -0,407 -0,631 -0,184 0,000 

[Comprador=2] -0,195 -0,416 0,027 0,085 

[Comprador=3] 0,211 -0,161 0,584 0,266 

[Comprador=5] 0a       

[Semestre=1] * [ACONcateg2=1] 0a       

[Semestre=1] * [ACONcateg2=2] -0,365 -0,627 -0,103 0,006 

[Semestre=1] * [ACONcateg2=3] -0,370 -0,640 -0,100 0,007 

[Semestre=1] * [ACONcateg2=4] 0a       

[Semestre=2] * [ACONcateg2=1] 0a       

[Semestre=2] * [ACONcateg2=2] 0a       

[Semestre=2] * [ACONcateg2=3] 0a       

[Semestre=2] * [ACONcateg2=4] 0a       

[Semestre=2] * [ACONcateg2=5] 0a       

(Escala) ,020b 0,014 0,029   

a. Configurado para zero porque este parâmetro é redundante. 

b. Estimativa de máxima verossimilhança. 
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H ANEXO – MODELO LINEAR GENERALIZADO: OLIVAIS 

 

Estimativas de Parâmetro 

Parâmetro B 

95% Intervalo de 
Confiança de Wald Sig. 

Inferior Superior 

(Intercepto) 0,906 0,499 1,312 0,000 

[ACONcateg2=1] -0,465 -0,584 -0,347 0,000 

[ACONcateg2=2] -0,515 -0,633 -0,396 0,000 

[ACONcateg2=3] -0,370 -0,489 -0,250 0,000 

[ACONcateg2=4] -0,153 -0,262 -0,044 0,006 

[ACONcateg2=5] 0a       

[Pisos Extra do Edifício=0] 0,299 0,188 0,410 0,000 

[Pisos Extra do Edifício=1] 0a       

[Tipologia=1] 0,399 -0,018 0,816 0,061 

[Tipologia=2] 0,331 -0,036 0,697 0,077 

[Tipologia=3] 0,274 -0,087 0,634 0,137 

[Tipologia=4] 0,227 -0,132 0,586 0,215 

[Tipologia=5] 0,192 -0,169 0,553 0,298 

[Tipologia=6] 0,239 -0,137 0,615 0,213 

[Tipologia=7] 0a       

[Estado do Edifício=1] -0,311 -0,470 -0,152 0,000 

[Estado do Edifício=2] -0,043 -0,098 0,012 0,126 

[Estado do Edifício=3] 0a       

[CIMcateg=1] -0,050 -0,101 
-9,209E-

05 
0,050 

[CIMcateg=2] 0a       

[Abandonado=0] -0,210 -0,393 -0,027 0,024 

[Abandonado=1] -0,244 -0,426 -0,061 0,009 

[Abandonado=2] 0a       

[Comprador=0] -0,329 -0,511 -0,146 0,000 

[Comprador=1] -0,026 -0,423 0,371 0,899 

[Comprador=2] -0,244 -0,430 -0,058 0,010 

[Comprador=3] -0,119 -0,363 0,125 0,340 

[Comprador=5] 0a       

[ACONcateg2=1] * [Abandonado=0] 0,163 -0,041 0,367 0,117 

[ACONcateg2=1] * [Abandonado=1] 0,035 -0,168 0,237 0,736 

[ACONcateg2=1] * [Abandonado=2] 0a       

[ACONcateg2=2] * [Abandonado=0] 0,267 0,054 0,479 0,014 

[ACONcateg2=2] * [Abandonado=1] 0,223 0,019 0,426 0,032 

[ACONcateg2=2] * [Abandonado=2] 0a       

[ACONcateg2=3] * [Abandonado=0] 0,156 -0,124 0,436 0,274 

[ACONcateg2=3] * [Abandonado=1] -0,089 -0,317 0,139 0,446 

[ACONcateg2=3] * [Abandonado=2] 0a       

[ACONcateg2=4] * [Abandonado=0] 0a       
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Parâmetro B 

95% Intervalo de 
Confiança de Wald Sig. 

Inferior Superior 

[ACONcateg2=4] * [Abandonado=1] 0a       

[ACONcateg2=4] * [Abandonado=2] 0a       

[ACONcateg2=5] * [Abandonado=2] 0a       

(Escala) ,032b 0,027 0,037   

a. Configurado para zero porque este parâmetro é redundante. 

b. Estimativa de máxima verossimilhança. 
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I ANEXO – MODELO LINEAR GENERALIZADO: PENHA DE FRANÇA 

 

Estimativas de Parâmetro 

Parâmetro B 

95% Intervalo de 
Confiança de Wald Sig. 

Inferior Superior 

(Intercepto) 1,406 1,107 1,705 0,000 

[Semestre=1] -0,071 -0,134 -0,009 0,025 

[Semestre=2] 0a       

[ACONcateg2=1] -0,516 -0,667 -0,364 0,000 

[ACONcateg2=2] -0,416 -0,621 -0,211 0,000 

[ACONcateg2=3] -0,405 -0,643 -0,166 0,001 

[ACONcateg2=4] -0,473 -0,712 -0,233 0,000 

[ACONcateg2=5] 0a       

[Pisos Extra do Edifício=0] 0,123 0,021 0,224 0,018 

[Pisos Extra do Edifício=1] 0a       

[CIMcateg=1] -0,040 -0,433 0,354 0,843 

[CIMcateg=2] 0a       

[Comprador=0] -0,253 -0,495 -0,011 0,040 

[Comprador=2] -0,064 -0,310 0,182 0,611 

[Comprador=3] -0,166 -0,434 0,102 0,224 

[Comprador=5] 0a       

[ACONcateg2=1] * [CIMcateg=1] -0,139 -0,537 0,259 0,494 

[ACONcateg2=1] * [CIMcateg=2] 0a       

[ACONcateg2=2] * [CIMcateg=1] -0,203 -0,637 0,232 0,361 

[ACONcateg2=2] * [CIMcateg=2] 0a       

[ACONcateg2=3] * [CIMcateg=1] -0,281 -0,755 0,193 0,245 

[ACONcateg2=3] * [CIMcateg=2] 0a       

[ACONcateg2=4] * [CIMcateg=1] 0a       

[ACONcateg2=4] * [CIMcateg=2] 0a       

[ACONcateg2=5] * [CIMcateg=2] 0a       

(Escala) ,059b 0,049 0,070   

a. Configurado para zero porque este parâmetro é redundante. 

b. Estimativa de máxima verossimilhança. 
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J ANEXO – MODELO LINEAR GENERALIZADO: SÃO VICENTE 

 

Estimativas de Parâmetro 

Parâmetro B 

95% Intervalo de 
Confiança de Wald Sig. 

Inferior Superior 

(Intercepto) 2,633 1,950 3,316 0,000 

[ACONcateg2=1] -0,383 -0,588 -0,177 0,000 

[ACONcateg2=2] -0,292 -0,584 0,001 0,050 

[ACONcateg2=3] -0,594 -0,951 -0,236 0,001 

[ACONcateg2=4] -0,274 -0,571 0,023 0,071 

[ACONcateg2=5] 0a       

[PISOcateg2=1] -0,776 -1,297 -0,254 0,004 

[PISOcateg2=2] -0,724 -1,247 -0,201 0,007 

[PISOcateg2=3] -0,654 -1,497 0,189 0,129 

[PISOcateg2=4] -0,099 -0,710 0,513 0,751 

[PISOcateg2=5] 0a       

[CIMcateg=1] 0,004 -0,516 0,525 0,987 

[CIMcateg=2] 0a       

[Comprador=0] -0,423 -0,852 0,006 0,053 

[Comprador=1] -0,517 -1,306 0,271 0,199 

[Comprador=2] -0,576 -1,061 -0,092 0,020 

[Comprador=3] -1,087 -1,756 -0,417 0,001 

[Comprador=5] 0a       

Área -0,001 -0,002 -0,001 0,001 

[CIMcateg=1] * [Comprador=0] -0,294 -0,821 0,233 0,275 

[CIMcateg=1] * [Comprador=1] 0a       

[CIMcateg=1] * [Comprador=2] -0,032 -0,630 0,566 0,916 

[CIMcateg=1] * [Comprador=3] 0,926 0,075 1,777 0,033 

[CIMcateg=1] * [Comprador=5] 0a       

[CIMcateg=2] * [Comprador=0] 0a       

[CIMcateg=2] * [Comprador=2] 0a       

[CIMcateg=2] * [Comprador=3] 0a       

[CIMcateg=2] * [Comprador=5] 0a       

(Escala) ,138b 0,118 0,162   

a. Configurado para zero porque este parâmetro é redundante. 

b. Estimativa de máxima verossimilhança. 
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K ANEXO – COMPARAÇÃO DE MODELOS: ARROIOS 

 

 

 

L ANEXO – COMPARAÇÃO DE MODELOS: BEATO 
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M ANEXO – COMPARAÇÃO DE MODELOS: MARVILA 

 

 

 

N ANEXO – COMPARAÇÃO DE MODELOS: OLIVAIS 
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O ANEXO – COMPARAÇÃO DE MODELOS: PENHA DE FRANÇA 

 

 

 

P ANEXO – COMPARAÇÃO DE MODELOS: SÃO VICENTE 
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