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RESUMO 

O mercado imobiliário é um dos setores com maior peso na evolução da economia, constituindo uma 

das principais ferramentas para avaliar a variabilidade nos rendimentos, poder de compra e consumos 

da população. Assim, e de forma a avaliar tal impacto, esta dissertação procura identificar quais os 

determinantes com maior influencia na fixação de preços de venda em imóveis de comércio de rua na 

cidade de Lisboa. Alguns parâmetros, como estruturais, de localização e macroeconómicos foram 

recolhidos a partir da literatura analisada, de forma a avaliar a sua correlação com o preço de transação 

em imóveis de comércio de rua.  

Após a caracterização do caso de estudo foi desenvolvida uma análise estatística pelo programa de 

modelação SPSS, baseando-se numa Análise de Covariância (ANOVA) e Regressão Linear Múltipla. 

Esta abordagem estatística foi desenvolvida partindo de uma base de dados constituída por 4636 

transações realizadas em diversas zonas da cidade no período 2008-2018. Embora as diferentes zonas 

tenham dinâmicas muito próprias, a zona 6 – Centro Histórico e zona 7 - Avenidas Novas apresentaram 

índices de valor de transação (i.e., uma média normalizada indexada ao ano de 2008) semelhantes, os 

mais elevados, intensificando-se essas diferenças para as restantes zonas à medida que se tende para 

2018. Na zona 1 – Zonas Periféricas, os índices são os mais reduzidos. As variáveis preditivas mais 

repetidas nas várias zonas foram a Formação Bruta de Capital Fixo, a Euribor a 3 meses, investimento 

via Vistos Gold na aquisição de bens imóveis e o valor das UP emitidas por fundos de investimento 

imobiliário. Relativamente à precisão dos modelos, concluiu-se que a zona com melhor ajuste foi a zona 

2 – Zonas em Expansão, sendo que a Zona 1 foi a que teve um pior ajuste na previsão estatística. 

 

Palavras-chave: imobiliário comercial, comércio de rua, determinantes do preço, crise económica, 

índice do valor de transação de imóveis 
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ABSTRACT 

The real estate market is one of the sectors with the largest weight in the evolution of the economy, 

being one of the main tools to evaluate variability in the population’s income, purchasing power and 

consumption. Hence, and so as to evaluate that impact, this dissertation aims to identify the 

determinants with the largest influence in the setting of the selling prices of high street retail real estate 

in Lisbon. Some parameters, namely structural, location, and macroeconomic ones, were gathered from 

the analyzed literature, in order to assess their correlation with the transaction price in high street retail 

real estate.  

After the characterization of the case study, a statistical analysis was developed with the modelling 

program SPSS, based on a One-Way ANOVA and Multiple Linear Regression. The statistical approach 

was developed from a database of 4636 transactions, carried out in various areas of the city during the 

period 2008-2018. Although the different zones have their own particular dynamics, the zones 6 – 

Historical Center and 7 - Avenidas Novas presented similar transaction indices (i.e., a normalized 

average indexed to the year 2008), as well as the highest ones, with the difference to other zones 

intensifying throughout the period. In zone 1 – Peripheral Zones, the transaction indices have their 

lowest values. The most repeated predictive variables across zones were Gross Fixed Capital 

Formation, 3-month Euribor, investment in real estate through Golden Visa, and the value of the PU 

issued by real estate investment funds. In the obtained results, it was concluded that the zone with the 

best fit was zone 2 – Expanding Zones, while Zone 1 was the one with the worst fit in the statistical 

prediction  

Key-words: commercial real estate, high street retail, price determinants, economic crisis, real estate 

transaction value index   
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

No âmbito do projeto GENESIS, a presente dissertação visa desenvolver modelos que permitam 

estimar valores de transação de referência para, posteriormente, avaliar o diferencial resultante da 

utilização de soluções de fachada e/ou coberturas verdes.  

O mercado imobiliário, nomeadamente o comercial, para além do importante papel que desempenha 

junto das economias desenvolvidas como uma forma de investimento, será simultaneamente um dos 

maiores desafios à revitalização urbana e adaptabilidade de certas cidades. Os preços de imóveis 

comerciais, apesar de terem uma dinâmica económica muito semelhante aos outros tipos de imóveis, 

dependem de fatores distintos. As características físicas do espaço, o fluxo de pessoas circundante, a 

acessibilidade/localização ou a proximidade de infraestruturas relevantes ou com peso histórico, como 

monumentos por exemplo, são alguns dos atributos mais relevantes quando comparados com outras 

propriedades.   

Em Portugal, nos anos 80 e 90 verificou-se uma expansão dos centros urbanos em paralelo com 

elevados índices de construção civil, dada a facilidade de acesso a crédito. Paralelamente, os grandes 

centros comerciais começaram a ganhar o seu espaço nas zonas centrais e circundantes às cidades. 

Este desenvolvimento das periferias, promoveu um movimento populacional para as áreas 

circundantes às grandes metrópoles, em especial Lisboa e Porto, sendo que o comércio de rua nos 

centros históricos das cidades e noutras artérias de comércio tradicional, sofreram as suas 

consequências, resultando numa diminuição de afluência e desvalorização desses espaços comerciais.  

Guimarães (2012) reforça a importância das áreas históricas para o comércio, enumerando os 

seguintes pontos:  

 número significativo de pontos de venda;  

 acessibilidade por transporte público; 

 área que “representa” a cidade. 

No final dos anos 90 e início do século, assiste-se em Portugal à consolidação dos grandes centros 

comerciais, o que veio dificultar a dinâmica do comércio de rua e por conseguinte o sector do imobiliário 

subjacente a este tipo de unidades. A Cushman & Wakefield (2008) defende que as taxas de 

desocupação das lojas de rua, nesta fase, tiveram um aumento devido, sobretudo, “à configuração 

antiquada e desajustada destes espaços face às necessidades dos retalhistas”. Para além disso, a falta 

de incentivos à reabilitação urbana era inexistente à época, o que atrasou a evolução deste segmento 

na cidade de Lisboa face a outras capitais europeias. No entanto, com o objetivo de tornar o sector do 

arrendamento mais competitivo e de forma a corrigir algumas anomalias verificadas na anterior 

legislação, surge, em 1990, o Regime de Arrendamento Urbano (RAU). Contudo, esta alteração não 

teve o impacto desejado, uma vez que o principal problema não foi resolvido, ou seja, as rendas 

relativas aos antigos contratos continuavam desatualizadas.  
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Assim, em 2012, no âmbito do compromisso celebrado entre o Estado português e a Troika, ocorre um 

melhoramento do NRAU que permitiu não só melhorar o mercado de arrendamento, mas também que 

edifícios antigos fossem totalmente reabilitados. Daqui resultou uma melhoria das condições dos 

espaços comerciais e, consequentemente, de toda a dinâmica no mercado imobiliário neste segmento. 

Entre as principais medidas do mercado de arrendamento comercial sobressaem as seguintes (Borges 

& RSA, 2012):  

 liberdade na definição da duração dos contratos;  

 atualização de rendas antigas;  

 novo regime para a execução de obras em prédios para reabilitação.  

A verdade, é que durante o período de crise e intervenção externa, algumas das alterações impostas, 

como por exemplo o fortalecimento do sistema bancário nacional, a eficiência do sistema legal, cortes 

na isenção do IMI ou os aumentos das taxas de reavaliação dos imóveis, têm apresentado sinais 

bastante positivos na performance do mercado imobiliário. A dinâmica mais recente apresentada neste 

sector deve-se sobretudo ao ambiente económico vivido desde 2014, ano em que os preços dos 

imóveis começaram a recuperar, mas também ao aumento de rendimento e a uma evolução dos índices 

de confiança por parte dos investidores.  

Também a reabilitação urbana, consequência da nova dinâmica, tem contribuído bastante para a 

renovação dos espaços físicos que anteriormente estavam desajustados face ao tipo de procura e que 

apresentavam sinais de degradação. A reabilitação do edificado nas grandes cidades portuguesas tem 

sido uma tendência que se está a cimentar em Portugal. De acordo com um estudo desenvolvido pela 

Prime Yield & DLA Piper (2018), atualmente a reabilitação “chega a pesar mais de 80% dos 

licenciamentos para construção”, o que diz bem da importância da reabilitação como sendo um dos 

motores da construção e do imobiliário. 

Paralelamente a todas estas melhorias, é de salientar o crescente investimento externo que se tem 

feito sentir em Portugal nos últimos anos. O facto da cidade de Lisboa apresentar ativos imobiliários 

com preços muito competitivos comparativamente a outras capitais europeias, o crescimento turístico 

juntamente com os programas de incentivo ao investimento externo criados pelo Estado Português, 

como a atribuição de Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI), mais conhecido 

por Vistos Gold, têm sido decisivos para esta recuperação. A juntar a tudo isto, importa acrescentar a 

diversidade de veículos de investimento existentes no mercado imobiliário, como os Fundos de 

Investimento Imobiliário (FII) e mais recentemente, no início de 2019 com o Decreto-Lei n.º 19/2019, 

de 28 de Janeiro, as Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliário (SIGI)1, que têm consolidado o 

mercado português junto dos mercados internacionais.  

                                                   

1 As SIGIs, em inglês Real Estate Investment Trust (REIT), são um novo veículo para dinamizar e promover o 
mercado imobiliário português. Permite a investidores individuais comprar participações de portfólios de imobiliário 
comercial, sendo as ações negociadas em mercado e sujeitas a determinadas especificações de dispersão e 
distribuição de proveitos.  
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O certo é que o comércio de rua em Lisboa tem apresentado uma forte dinâmica desde 2017, 

apresentando um crescimento de 25% em área e de 16% em número de estabelecimentos (Cushman 

& Wakefield, 2018). O comércio de rua apresenta grande relevância e uma grande capacidade de 

dinamizar variados sectores relevantes na transformação urbana de qualquer cidade, sendo um dos 

catalisadores para o mercado residencial. Os centros comerciais nos últimos anos têm apresentado um 

menor volume de tráfego (Cushman & Wakefield, 2018). Esta quebra teve como origem não só o 

comércio de rua estar cada vez mais dinâmico, mas também a evolução crescente das compras online 

(e-commerce). O crescimento do digital é um dos desafios que muitos investidores imobiliários 

atravessam.  

1.2 Âmbito e Objetivos 

Esta dissertação tem como objetivos determinar os fatores económicos e financeiros com maior 

importância na fixação dos diferentes preços de transação para os imóveis comerciais. Como caso de 

estudo serão utilizados os imóveis de comércio de rua em Lisboa durante o período 2008-2018, 

intervalo esse que apresentou diferentes fases socioeconómicas em Portugal e no resto do mundo. 

Assim, será em primeira instância, realizada uma análise aos diferentes artigos existentes na literatura 

referentes ao tema abordado, de modo a compreender quais as características com maior relevância 

e quais as metodologias mais indicadas para esta abordagem. Seguidamente caracterizar-se-á os 

elementos sob análise, nomeadamente, o período temporal, as diversas zonas de estudo, assim como 

as variáveis constantes do modelo. Utilizando uma base de dados onde constam todos os imóveis 

comerciais transacionados (relacionados com o comércio de rua) no período 2008-2018, em diferentes 

zonas de Lisboa, proceder-se-á à análise da evolução deste segmento do mercado imobiliário. Por 

último, recorrendo a uma abordagem estatística, serão determinados quais as variáveis com maior 

influência no preço de transação nas diferentes zonas em estudo.    

1.3 Metodologia 

No decorrer deste documento será utilizada uma abordagem científica para entender as dinâmicas do 

mercado imobiliário comercial na cidade de Lisboa no período em análise. Deste modo, a revisão da 

literatura, terá aqui uma importância relevante, na medida em que permitirá um conhecimento 

aprofundado sobre o conteúdo do trabalho que mais tarde será fundamental para compreender, 

analisar e interpretar os resultados que terão importância na variabilidade dos índices de transação ao 

longo da década analisada. Assim, a metodologia aplicada poderia ser discriminada de acordo com a 

ordem representada na figura 1.  

 

Figura 1 - Metodologia adotada 
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Prosseguindo, será apresentado um resumo dos trabalhos publicados sobre o tema em estudo, 

permitindo encontrar relações entre o mercado imobiliário e o setor económico-financeiro. Com esta 

recolha de informação, pretende-se identificar e compreender quais as variáveis que poderão ter maior 

influência nos preços de transação, a diferentes níveis, localização, estrutura, macroeconómicos. Nesta 

revisão, também foram recolhidos os diferentes modelos estatísticos utilizados em cada estudo. A partir 

dos dados recolhidos nestas diversas abordagens, realizadas em diferentes geografias, foi possível 

fazer um levantamento das variáveis a considerar e quais os métodos estatísticos.   

Após a análise dos fatores que importam para o caso a analisar, será feita a recolha dos dados que 

irão integrar o modelo estatístico, sempre dependente da disponibilidade de informação com as 

características necessárias. Os dados que integrarão a análise, serão provenientes de fontes como, a 

plataformas de estatística do Banco de Portugal (BdP), Instituto Nacional de Estatística (INE), Pordata 

e o Eurostat. 

Finalmente, procede-se à análise e construção dos modelos, recorrendo ao software de análise 

estatística SPSS. A partir da base de dados relativa apenas a imóveis comerciais de rua na cidade de 

Lisboa, avaliou-se o impacto que as variáveis recolhidas representam junto dos índices de valor de 

transação de cada imóvel, para a cidade e para as zonas que a constituem.  

1.4 Organização 

Para além do presente capítulo, em que se apresenta uma breve introdução e enquadramento ao tema 

alvo de análise, são definidos os objetivos e, ainda, de que forma este tema poderá ser alvo de interesse 

para a sociedade atual, a dissertação contempla mais 4 capítulos, sendo estruturados de acordo com 

os seguintes pontos:  

 no segundo capítulo, apresenta-se o Resumo do Conhecimento que consiste numa análise 

bibliográfica sobre o mercado imobiliário relacionado com o comércio de rua e as 

condicionantes que certas variáveis poderão ter na definição do seu valor final de transação. 

Neste capítulo será realizada uma divisão entre as variáveis contempladas na já extensa 

literatura e os diversos modelos estatísticos que foram utilizados nas modelações estatísticas;  

 o terceiro capítulo descreve alguns aspetos relacionados com a caracterização do caso de 

estudo, como são o mercado imobiliário comercial e a situação económica vivida por Portugal 

no decénio analisado. Posteriormente, é feita uma descrição e caracterização das Zonas que 

serão alvo de análise. São descritos também, o modelo estatístico a utilizar assim como todas 

as variáveis intervenientes nesta abordagem; 

 no quarto capítulo, são discutidos os resultados finais e quais as variáveis que representam 

maior importância para cada uma das regressões lineares múltiplas para as diferentes zonas;  

 no quinto e último capítulo, são apresentadas as conclusões deste estudo com base nas 

variáveis que influenciaram cada uma das zonas. Ainda no quinto capítulo, são apresentadas 

as sugestões para trabalhos futuros. 
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2 Resumo do Conhecimento 

2.1 Aspetos Gerais 

Apesar da forte concorrência das grandes superfícies e da recente expansão do e-commerce, o 

comércio local continua a desempenhar um serviço insubstituível para as comunidades modernas. A 

proximidade, associado à personalização e à especialização da oferta em áreas particulares, são 

características que os espaços comerciais alternativos não oferecem e que em alguns sectores da 

sociedade são cada vez mais valorizados. No passado, os espaços comerciais eram propriedade de 

quem os explorava. Tal alterou-se, e a dinâmica do mercado ditou a necessidade de um aumento de 

flexibilidade que se traduziu na alienação dos encargos fixos das atividades comerciais. Esta evolução 

está na origem de um mercado mais dinâmico no setor dos imóveis comerciais, que permite a quem 

explora os espaços comerciais focar-se na atividade comercial que pretende desenvolver e aos 

proprietários focarem-se no mercado imobiliário. 

O mercado de imóveis comerciais, nomeadamente o de comércio de rua, tem sido menos estudado 

comparativamente com o mercado de imóveis residenciais. Este segmento de mercado difere 

substancialmente do mercado residencial. Por exemplo, no mercado residencial, os possíveis 

investidores/moradores são menos experientes que os do mercado imobiliário comercial, e tomam as 

suas decisões com base em preferências e hábitos (Hardin III et al., 2017). Adicionalmente, este 

mercado apresenta características muito específicas dentro do sector, sendo de destacar as 

interdependências existentes com os restantes indicadores económicos do país. Lieser & Groh (2011) 

consideram que a evolução dos preços do imobiliário comercial está conectada com o investimento 

estrangeiro, acrescentando os seguintes aspetos considerados como condicionantes na tomada de 

decisão de investimento nesta classe de ativos físicos: 

 a estabilidade económica (traduzida pela sofisticação do mercado de capitais, juntamente com 

o sistema bancário e financeiro); 

 as oportunidades de investimento (população urbana, qualidade das infraestruturas ou o 

desenvolvimento do setor dos serviços); 

 a regulação legal e de proteção do investidor; 

 o ambiente político e sócio cultural. 

Neste âmbito, diferentes autores (e.g., La Paz & Mcgreal, Gelfand) têm estudado a relação entre a 

fixação de preço dos imóveis comerciais e um leque alargado de variáveis. A diversidade de variáveis 

que têm sido estudadas, para além das questões relacionadas com a disponibilidade de informação, 

também decorre das diferenças dos contextos económicos, sociais e/ou culturais em que foram 

realizados. Esta diversidade de contextos está em grande medida relacionada com a localização 

geográfica e com a época.  

Em todos os modelos estatísticos analisados são combinados fatores e atributos (variáveis 

independentes) que afetam o valor da transação (variável dependente). De acordo com Foo & Higgins 

(2015), todos os modelos quantitativos têm as suas desvantagens no que respeita à consistência das 
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variáveis escolhidas, pelo que é necessário saber selecionar os principais indicadores de acordo com 

cada grupo de variáveis, que serão representativos da conjetura atual ou futura do estado da economia 

e do mercado de propriedades. O objetivo comum a todos estes estudos passa por determinar quais 

os atributos que efetivamente influenciam a valorização final do ativo (La Paz & Mcgreal, 2006).  

De referir que a grande maioria dos autores utilizam o valor de arrendamento como o indicador aplicado 

para medir o preço das propriedades de retalho, uma vez que neste tipo de propriedades é a forma 

mais usual de transação (Jayantha & Ming, 2015). Para além disso, é frequente nas diversas análises, 

algumas variáveis independentes tomarem a descrição de dummy que é um indicador que toma apenas 

o valor de 0 ou 1, assinalando a presença ou não de determinado valor/característica que se considera 

poder influenciar a variável dependente.  

Assim, ao longo desta análise, as variáveis que os diversos autores optaram por selecionar como 

influenciadoras nas mudanças de preço dos imóveis comerciais, irão ser agrupadas de acordo com 

diversas categorias e analisadas de forma independente. Esta diferenciação das variáveis será 

fundamental para uma correta análise e seleção das que poderão apresentar influência na dinâmica de 

preços.  

A relação entre o preço dos imóveis comerciais e as variáveis explicativas tem sido estudado com 

recurso a ferramentas estatísticas. Também neste aspeto se tem registado uma evolução na utilização 

de uma gama alargada de ferramentas. As tradicionais regressões lineares recorrendo ao método dos 

mínimos quadrados continuam a ter a sua utilidade, mas ferramentas mais sofisticadas têm sido 

utilizadas, aumentando deste modo a diversidade de modelos e melhores aproximações nos resultados 

obtidos (e.g., Pao & Tsai, Lin et. al.,). 

2.2 Variáveis explicativas 

A volatilidade no desempenho do mercado imobiliário deveria justificar uma cada vez melhor análise e 

cuidado na seleção das variáveis condicionantes desta área de negócio. Os imóveis comerciais, no 

qual se inserem as propriedades associadas ao comércio de rua, possuem características muito 

distintas e singulares. Porém, importa mais uma vez realçar a dificuldade que em anos passados, 

muitos autores tiveram em recolherem bases de dados que contabilizassem os preços de transação 

nesta área do imobiliário (Downs & Slade, 1999). De acordo com Jayantha & Yung, (2018), o valor das 

propriedades de comércio de rua, é geralmente estabelecido com base numa combinação de atributos 

estruturais, de localização, e de vizinhança que diferem em cada imóvel, porém certos autores optam 

também por incluir aspetos macroeconómicos nesta análise.  

As variáveis estruturais são aquelas que descrevem as características físicas do imóvel, 

nomeadamente, a idade, área de construção, número de pisos ou tipo de propriedade (residencial, 

retalhista ou industrial, por exemplo).  

Noutro grupo, estão as variáveis associadas aos parâmetros que medem a localização da propriedade, 

como por exemplo, a proximidade ao centro histórico, do centro económico ou a localização 

relativamente a estações de autocarro, metro ou comboio. A localização aliada à proximidade de pontos 
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de interesse lúdico, constituem fatores determinantes para a valorização desta classe de imóveis. Pivo 

& Fisher (2011) acreditam que o correto planeamento e organização urbanística que certas cidades 

apresentam, assim como a capacidade que têm para conectar as propriedades retalhistas de rua e 

outros serviços de importância, como bancos ou escolas, poderá ter um impacto significativo no valor 

desta classe de ativos. A acrescentar a tudo isto, e tendo em consideração os efeitos ambientais 

crescentes, é de referir o aumento da preocupação em dotar esta classe de imóveis de ferramentas 

que melhorem o seu desempenho energético, como são disso exemplo, a certificação energética. Para 

além de todo o ambiente físico associado a estes imóveis, destaca-se também o efeito das alterações 

políticas e sociais, que poderão ter impacto na tributação aplicada aos imóveis, o que alterará os valores 

de mercado destas propriedades.   

Do lado macroeconómico, será realizada uma análise cuidada das variáveis mais comuns, uma vez 

que as propriedades comerciais são ativos muito heterogéneos, com custos de transação muito 

elevados e que estão muito dependentes da conjetura dos mercados de capitais, assim como da 

composição dos investidores que interferem em determinado momento no mercado imobiliário (Wiley, 

2017). Uma vez que são propriedades comerciais, os imóveis de comércio de rua, estão em constante 

adaptabilidade à conjetura económica, refletindo-se no poder de compra e rendimento dos 

frequentadores deste tipo de propriedades.   

De seguida, as diferentes variáveis com poder preditivo no preço destes imóveis serão repartidas em 

quatro grupos distintos:  

 estruturais;  

 localização;  

 macroeconómicas e financeiras;  

 outras. 

2.2.1 Variáveis estruturais 

As variáveis estruturais são as que apresentam maior impacto inicial e visual junto de um possível 

comprador/investidor no mercado imobiliário, uma vez que são as únicas que definem as características 

físicas das diferentes propriedades. No caso dos imóveis comerciais, estas variáveis apesar da sua 

importância, não apresentam o relevo que as mesmas apresentam em propriedades residenciais. No 

quadro 1, é possível observar um resumo das variáveis estruturais presentes nos vários estudos 

analisados, ao mesmo tempo, que se reporta a sua significância em relação à variável dependente. 
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Quadro 1 - Variáveis estruturais com maior influência nos preços de propriedades comerciais relacionadas com o comércio de rua 

 

idade CE área tipo de loja arquitectura frente profundidade sótão último piso piso térreo n.º de pisos PE n.º de fracções

O'Roarty et al. (1997) Inglaterra (+) (+/-)

Nelson (1999) E.U.A (+) (+) (+)

Gelfand et al. (2004) E.U.A (-) (+) (+)

Tu et al. (2004) E.U.A (-) (+) (+)

La Paz & Mcgreal (2006) Espanha (+) (-) (+) (+) (-) (+)

Nappi-Choulet et al. (2007) França insig. (+)

Wiley et al. (2008) E.U.A (-) (+) (+)

Fuerst & McAllister (2009) E.U.A (-) dummy (+)

Wiley & Walker (2009) E.U.A (+) (+) insig.

Pivo & Fisher (2011) E.U.A (-) (+) (-)

Fuerst & de Wetering (2015) Inglaterra (-) dummy (+) (+)

Jayantha & Ming (2015) China (+) (+) (+)

Shimizu et al. (2015) Japão (-) (+)

Freybote et al. (2016) E.U.A insig. (+) (+)

Lens & Meltzer (2016) U.S.A (+/-) (+) (+) (+) (-)

Jayantha & Yung (2018) China (-) (+)

LI et al. (2018) China (-) (+) (+)

Kopczewska & Lewandowska (2018) Inglaterra insig. (+)

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

Autor(es) País variável dependente

variável independente

preço de transação

preço de transação

Nota 1: Sinal (+) indica uma correlação positiva da característica no aumento do preço do imóvel; Sinal (-), o atributo diminui o preço do imóvel; Sinal (+/-), corresponde a 
uma correlação positiva e significativa para diferentes zonas abordadas; Sinal (insig.), atributo sem qualquer importância para a determinação de preços; espaço em branco 
– variável não analisada no respetivo estudo; CE (Certificação Energética) e PE (Parque de Estacionamento Coberto) 
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Estas diferenças sucedem, pois, os imóveis residenciais são adquiridos, maioritariamente para sua 

ocupação, ao invés das propriedades comerciais que são compradas tendo em vista um investimento 

a longo prazo, e ocupação (Tu et al., 2004). Kopczewska & Lewandowska (2018), de acordo com os 

resultados obtidos, atribuem um peso de 70% às variáveis relacionadas com a estrutura do edifício. 

A idade e a área são as variáveis estruturais com maior número de repetições entre os estudos 

analisados. Ambas, representam respetivamente, 14 e 18 repetições entre a literatura analisada. A 

idade apresenta maioritariamente significância negativa, ou seja, um aumento de valor nesta variável, 

tem um efeito de desvalorização no valor de transação (Li et al., 2018; Pivo & Fisher, 2011; Tu et al., 

2004). O efeito da idade, conduz a um decréscimo de valor de cerca de 25% em imóveis entre 40 e 59 

anos (Fuerst & de Wetering 2015). Wiley & Walker (2009) encontraram na idade um elemento chave, 

devido à obsolescência funcional e à constante mudança tecnológica existente no setor do comércio 

de venda ao público e como tal apresenta relevância negativa na variabilidade dos preços. A idade 

demonstrou insignificância estatística em estudos que abordam grandes centros urbanos que tenham 

muita procura.  

Outros, como Nappi-Choulet et al., (2007), numa análise realizada aos preços de transação no mercado 

imobiliário comercial de Paris, analisaram o impacto que a área teve na formação do preço, sendo que 

os resultados foram positivos. Somente esta variável, explica quase 60% da total variação no valor das 

transações. A área é um fator que apresenta significância positiva em grande parte dos estudos que 

analisaram a evolução de preços destes ativos (Li et al., 2018; Pivo & Fisher, 2011; Nelson, 1999).  

Inúmeros estudos apontam o nível do piso onde se localiza a loja de comércio, como um dos pontos 

de maior importância neste tipo de propriedades, uma vez que é pretendido atingir um grande impacto 

e capacidade de atracão junto do exterior. Assim, o facto do imóvel comercial se localizar no piso 

térreo, apresenta grande influência nas alterações de preços, podendo atingir aumentos de 105%, 

quando comparadas com outras lojas, localizadas noutros pisos (La Paz & Mcgreal, 2006; Li et al., 

2018; Tu et al., 2004). 

A certificação energética (CE) foi outro fator sob análise entre a pesquisa efetuada. Fuerst & de 

Wetering (2015), através de uma base de dados com cerca de 2000 transações entre os anos de 2006 

e 2010, relacionaram o impacto da CE nos preços de imóveis comerciais em Inglaterra, comparando 

com propriedades que não possuem este tipo de especificação, onde encontraram uma significância 

estatística positiva entre este atributo e um incremento de preços nas transações de imóveis 

comerciais. A implementação da CE num imóvel permite acima de tudo aumentar as taxas de ocupação 

ao criar uma poupança de custos ambientais. De acordo com um estudo realizado em cerca de 46 

mercados nos Estados Unidos da América (EUA), os imóveis com certificação podem conduzir a 

incrementos no seu valor na ordem dos 12% (Wiley et al., 2010).  

Lens & Meltzer (2016) concluíram que a frente da propriedade e a profundidade revelaram-se com 

significância positiva. As dimensões do imóvel são importantes características que poderão ter 

influência no valor futuro de uma propriedade comercial direcionada para o exterior. Para La Paz & 

Mcgreal (2006), uma loja que apresente uma grande parte da frente, estará associada a valores de 
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mercado mais altos, porém, o rácio frente/profundidade de loja foi um fator com significância negativa, 

muito por culpa da profundidade que origina menores valores estimados para os imóveis comerciais. 

A dimensão da parte da frente da propriedade/loja é uma característica com significância positiva, 

uma vez que uma dimensão considerável desta grandeza irá conduzir a uma maior atratividade e, por 

conseguinte, uma maior capacidade de expor os produtos/serviços que serão posteriormente 

transacionados ao cliente final (Jayantha & Ming, 2015).  

O número de pisos do edifício onde se localiza a fração, destacou-se também com um certo grau de 

importância no que diz respeito ao total da amostragem. Esta singularidade teve uma repetição de 5 

vezes na literatura analisada. O número de pisos pode conduzir a um incremento no valor 

transacionável entre 2,7 a 2,8%. Quanto maior o número de pisos, maior é a tendência para 

capturarem novos serviços o que poderá guiar a um incremento do valor da propriedade que se localiza 

no piso térreo (Fuerst & de Wetering, 2015). Wiley & Walker (2009) ao avaliarem a influência que os 

lucros dos casinos têm na valorização de imóveis comerciais, concluíam que o número de pisos dos 

edifícios que contenham zonas comerciais e que se localizem próximas de casinos, não registaram 

qualquer significância estatística, relevando-se como insignificante no que a este estudo diz respeito. 

A existência de parques de estacionamentos cobertos (PE) em edifícios, teve um impacto positivo 

significativo no que concerne ao incremento de imóveis associados ao comércio de rua (Nelson, 1999). 

A presença de espaços extra, como um sótão por exemplo, provou também que os inquilinos de lojas 

têm disponibilidade em pagar mais 0,1% por uma loja que tenha este adicional (Jayantha & Ming, 2015). 

Gelfand et al., (2004) concluíram que o número de frações de um certo edifício tem um impacto 

estatístico positivo no valor do imóvel comercial. 

2.2.2 Variáveis de localização  

As propriedades retalhistas necessitam de uma localização especifica, pretendendo estar em zonas de 

grande movimento pedonal, ao mesmo tempo que se encontram próximas de zonas de serviços, ao 

contrário do que sucede com os imóveis residenciais, onde a escolha é feita com base apenas em 

preferências pessoais (Tu et al., 2004). Os imóveis de comércio de rua pretendem estar integrados em 

localizações centrais, ao mesmo tempo que procuram áreas com excelentes capacidades de 

mobilidade para outras artérias das cidades, como zonas de interesse turístico, zonas históricas ou de 

serviços. Nos diversos estudos analisados pretende-se relacionar o valor da propriedade com uma 

determinada localização. As 12 variáveis mais representativas entre os diversos estudos estão 

presentes no quadro  2.
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Quadro 2 - Variáveis de localização com importância para a determinação de preços em imóveis de comércio de rua 

 

 

 

 

Walkability

distância 

ao 

centro 

histórico

distância a 

zonas 

residenciais

distância 

a zonas 

de 

serviços

distância 

 a 

casinos

distância a 

estações 

de 

autocarro

acesso 

por 

estradas/

ruas

distância 

a 

estações 

de metro

distância a 

estaçoes 

ferroviárias

distância 

ao centro 

económico

n.º de 

estações de 

metro num 

raio de 500m

O'Roarty et al. (1997) Inglaterra (+)

Nelson (1999) E.U.A (+/-) (+)

Debrezion et al. (2007) E.U.A (-) (+) (+) (+)

La Paz & Mcgreal (2007) Espanha (+) (+) (+)

Wiley & Walker (2009) E.U.A (+)

Pivo & Fisher (2011) E.U.A (+) dummy

Heo & Kang (2012) Coreia do Sul (+) (+) (+)

Dong (2013) E.U.A insig. (+) (+) (+) (-) (+)

Fuerst & Wetering (2015) Inglaterra (+)

Jayantha & Ming (2015) China (+)

Shimizu et al. (2015) Japão (-) (-) (+)

Jayantha & Yung (2018) China (+) (+) (+)

Kopczewska & Lewandowska (2018) Inglaterra (+) (+) (+) (-)preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

Autor(es) País variável dependente

variável independente

preço de transação

Nota 2: Sinal (+) indica uma correlação positiva da característica no aumento do preço do imóvel; Sinal (-), o atributo diminui o preço do imóvel; Sinal (+/-), corresponde a 
uma correlação positiva e significativa para diferentes zonas abordadas; Sinal (insig.), atributo sem qualquer importância para a determinação de preços; espaço em branco 
– variável não analisada no respetivo estudo 
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No caso de Debrezion et al., (2007), a relação entre o valor da propriedade e a sua localização é obtida 

através da proximidade entre os imóveis analisados e a sua distância às estações de 

metro/ferroviárias, estações de autocarro, ao mesmo tempo que consideram as acessibilidades a 

esses mesmos meios de transporte. Neste estudo o acesso é uma variável que indica a inclusão de 

outros meios de acesso à área sobre estudo, como estradas ou autoestradas. O efeito da distância a 

estações ferroviárias e de metro juntamente com boas condições de acessibilidade foram 

consideradas positivas, ao passo que a proximidade a estações de autocarro teve impacto contrário 

no valor desta classe de ativos imobiliários. Dong (2013), numa análise realizada à localização de 

propriedades comerciais na região de Portland, nos EUA, mostrou uma tendência para localizações 

onde haja uma densidade de serviços muito elevada e consequentemente muita empregabilidade. A 

distância a estações ferroviárias e de autocarros, providenciadas por estradas também apresenta 

um desempenho positivo para a valorização do imóvel. 

Numa análise realizada ao mercado imobiliário comercial de Londres, Kopczewska & Lewandowska 

(2018) analisaram os efeitos da conectividade e a importância que os transportes públicos 

desempenham no movimento das pessoas, que é medido através da distância à estação de transporte 

mais próxima. Ao mesmo tempo, é observado o efeito de centralidade. A distância à zona económica 

(CBD) e a distância a estações de metro, têm uma significância estatística positiva no preço dos 

imóveis, ao contrário do que acontece com a variável, número de estações de metro num raio de 

500 metros, que apresentou significância negativa o que pode ser motivado pelo ruído e vibração 

provocado nas propriedades que se localizem muito próximas deste tipo de estações. O impacto que a 

distância a certos serviços representa na valorização dos imóveis, é, segundo Kopczewska & 

Lewandowska (2018), variável, dependendo do tipo de serviço e também da empregabilidade capaz 

de gerar. A acessibilidade e os bons acessos pedonais, são fatores essenciais no mercado imobiliário 

do comércio de rua. Assim, as propriedades que tenham boas acessibilidades a transportes, como a 

proximidade a estações de metro, têm tendência a estarem mais valorizadas. (Jayantha & Yung, 2018; 

Jayantha & Ming, 2015).  

A distância ao centro da cidade, que é assumida como sendo o centro histórico, representa uma 

significância positiva, sendo a distância a estações ferroviárias, o fator mais significativo no preço do 

imóvel comercial (Nelson, 1999; Jayantha & Yung, 2018).  

Jayantha & Yung (2018) consideram o processo de regeneração urbana das partes históricas e mais 

antigas das cidades um fator a ter em conta para a transformação da cidade, encontrando um efeito 

significativo no preço de locados comerciais que se situem a uma distância inferior a 350 metros das 

zonas históricas das cidades. No mesmo estudo, Jayantha & Yung (2018), também analisam a 

proximidade de zonas residenciais, encontrando um impacto positivo na valorização das propriedades 

comerciais.  

Pivo & Fisher (2011) e Fuerst & Wetering (2015) introduzem nas suas análises, a Walkability. De 

acordo com a definição de Pivo & Fisher (2011), a Walkability, é uma medida da agradabilidade que 

uma certa área possui em promover a caminhada, e representa a influência que uma zona em torno de 
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uma propriedade imobiliária tem em promover a mobilidade para fins de lazer e de recreio. Este 

parâmetro está associado à qualidade dos passeios, ao tráfico humano e às acessibilidades que certos 

edifícios têm para o exterior. Estes lugares são ruas, com atributos que estimulam a caminhada para 

certos locais rotineiros, como bancos, restaurantes ou lojas. A principal diferença entre este conceito e 

a acessibilidade para atingir determinado destino, é que a acessibilidade inclui oportunidades de 

alcançar o destino desejado através de meios de transporte, ao contrário, do que sucede com a 

Walkability que apenas depende da distância pedonal. Pivo & Fisher (2011) através de uma pontuação 

que vai de 0 a 100 e que mede a acessibilidade a pé a potenciais locais desejáveis, como escolas, 

serviços, parques ou espaços de entretenimento, encontraram uma correlação positiva entre este 

parâmetro e os valores atribuídos às propriedades de comércio de rua.   

Outro fator sujeito a análise nas variáveis de localização possíveis de influenciar as propriedades 

comerciais é a proximidade de casinos, que representam uma significância positiva nos valores deste 

tipo de propriedades (Wiley & Walker, 2009).  

Numa análise realizada a várias cidades de Espanha, La Paz & Mcgreal (2006) consideraram o acesso 

por estradas, a acessibilidade pedestre e a localização relativamente aos centros de cada uma das 

cidades, como variáveis com significância positiva. Heo & Kang (2012), na Coreia do Sul, analisaram 

o impacto da nova estação de metro/comboio de Wangsimni que fez aumentar os valores das 

propriedades em cerca 36%, ou seja, encontraram uma significância positiva na distância a novas 

estações de metro e ferroviárias. 

2.2.3 Variáveis macroeconómicas, económicas e financeiras  

As variáveis macroeconómicas, assim como todas as outras que possam ter alguma relação com o 

ambiente económico e financeiro, têm uma influência bastante significativa na variabilidade e nas 

dinâmicas presentes no mercado imobiliário comercial. Os mercados imobiliários são uma importante 

componente das economias estatais, o que motiva, a evidência de certos fatores macroeconómicos no 

seu desempenho (Schatz & Sebastian, 2009). Akinsomi et al., (2017) consideram que o desempenho 

do mercado imobiliário está intimamente conectado com o sucesso da economia e do mercado de 

capitais.   

O quadro 3 apresenta a grande variabilidade de fatores macroeconómicos, económicos e financeiros. 

Estas variáveis são importantes indicadores a ter em conta na variabilidade de preços de transação 

neste setor do imobiliário.  
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Quadro 3 -  Variáveis macroeconómicas e financeiras com influência nos preços desta classe de ativos imobiliários 

 

taxa de 

inflação

índice 

monetário

risk 

premium

rentabilidade 

obrigações 

tesouro

taxa 

de 

juro

vendas 

no setor 

retalho

taxa de 

desemprego

retorno 

do 

S&P500

PIB

mercado 

de 

capitais

crédito 

bancário 

ao setor 

privado

investimento 

do setor 

privado

indicadores 

bancários

retornos 

dos 

bancos 

centrais

preço de 

imóveis 

residenciais

receitas 

 dos 

casinos

UP_

FII
CPUB

RISCO_

FINANC
FBCF

NOVOS_

FOGOS

RISCO_I

MOB
ISE E3M

PROC

_INT

DIV_

EXT
IDE

IMOB_

GOLD

TAXA_JUR

O_HAB

TAXA_JUR

O_EMPRE

SAS

IMPORTAÇ

ÕES

BAL_

COM
EXP RMM

Dobbson & Goddard (1992) Inglaterra (+) (+) (+)

O'Roarty et al. (1997) Inglaterra (+)

Holland et al. (2000) E.U.A (-) (-) (+)

Krystalogianni et al. (2004) E.U.A (+) (-) (+) (+)

Plazzi et al. (2008) E.U.A (-) (+)

Clayton et al. (2009) E.U.A (+) (+)

Davis & Zhu (2009) E.U.A (+) (-) (+) (+/-)

Schatz & Sebastian (2009) Alemanha (+) (+) (-) (+)

Wiley & Walker (2009) E.U.A (+)

Davis & Zhu (2011) E.U.A (-) (+) (+/-) (+)

Liow (2011) Singapura (-) (+) (+)

Gholipour et al. (2014) OECD (+) insig. (+)

Foo & Higgins (2015) Singapura (+) (+) insig.

Fuerst & Wetering (2015) Inglaterra (-)

Ke & White (2015) China (+) (+)

Freybote et al. (2016) E.U.A insig. insig. (-) (+)

Akinsomi et al. (2017) África do Sul (+) (+) insig. insig.

Hardin III et al. (2017) E.U.A insig.

Wiley (2017) E.U.A (+)

Machado (2019) - zona 1 Portugal (-) (+)

Machado (2019) - zona 2 Portugal (-) (-) (+) (-) (-) (+) (+) (+) (+)

Machado (2019) - zona 3 Portugal (+) (-) (-) (+) (-)

Machado (2019) - zona 4 Portugal (+) (+) (-) (-) (-)

Machado (2019) - zona 5 Portugal (-) (-) (+) (-) (+) (+)

Machado (2019) - zona 6 Portugal (+) (-) (+) (-) (+)

Machado (2019) - zona 7 Portugal (+) (-) (+) (+)

Machado (2019) - global Portugal (+) (-) (+) (-) (+) (+)

preço de transação

Autor(es) País
variável 

dependente

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

taxa de capitalização

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

variável independente

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

Nota 3: Sinal (+) indica uma correlação positiva da característica no aumento do preço do imóvel; Sinal (-), o atributo diminui o preço do imóvel; Sinal (+/-), corresponde a 
uma correlação positiva e significativa para diferentes zonas abordadas; Sinal (insig.), atributo sem qualquer importância para a determinação de preços; espaço em branco 
– variável não analisada no respetivo estudo     

N.º de transações em cada zona:  

Zona 1 – 204                        Global - 4636 

Zona 2 – 604 

Zona 3 – 921 

Zona 4 – 405 

Zona 5 – 560 

Zona 6 - 1060  

Zona 7 – 792  
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A quantidade de estudos a envolver o desempenho do imobiliário comercial como categoria de 

investimento é muito reduzido quando comparado com os estudos realizados nos outros mercados de 

ativos imobiliários. O facto de as propriedades comerciais serem geradoras de rendimento constitui a 

principal diferença em relação ao que sucede com as propriedades residenciais (Akinsomi et al., 2017). 

À parte dos fluxos de caixa que as propriedades de retalho são capazes de gerar, os preços destes 

ativos poderão ser decididos pelas condições no mercado de capitais, pela alavancagem financeira, 

pelo volume de transações efetuado neste segmento do mercado imobiliário e também pela 

composição dos investidores (Wiley, 2017). No mercado imobiliário comercial, os ativos são muito 

heterogéneos, tal como a composição dos seus investidores, sendo transacionados de forma ilíquida e 

com informação muito ineficiente nos mercados (Clayton et al., 2009; Wiley 2007). O efeito mispricing, 

ou seja, quando o preço do ativo está sobrevalorizado ou mal avaliado em relação ao seu valor real, é 

um efeito difícil de eliminar no mercado imobiliário, o que torna este tipo de mercado muito suscetível 

às alterações de preços e à especulação imobiliária (Clayton et al., 2009).   

O sector bancário, a par das variáveis macroeconómicas, também apresentou a sua relevância em 

toda a dinâmica inerente ao imobiliário comercial. Assim, alguns autores têm investigado a relação 

existente entre as variações de preços no sector do imobiliário comercial e o comportamento e 

desempenho dos bancos em economias mais desenvolvidas (Davis & Zhu, 2009). De acordo também 

com as análises realizadas por (Davis & Zhu, 2009), os empréstimos para propriedades comerciais são 

um importante componente dos ativos constituintes dos bancos. Por exemplo, no final do ano de 2007, 

os empréstimos para o imobiliário comercial representavam cerca de 23% do total dos rendimentos dos 

ativos de todos os bancos nos EUA. Ao mesmo tempo as propriedades comerciais são muitas vezes a 

componente mais volátil dos portfólios dos bancos. 

Nesta análise, a variável mais comum nos estudos que abordam o ambiente macroeconómico e 

financeiro, é o PIB, que surge 9 vezes ao longo dos vários estudos analisados. Na diversa literatura 

abordada, o PIB apresenta-se como a única variável que nunca se revela negativamente significante. 

Tem significância positiva em 7 estudos e é insignificante em apenas 2. Durante períodos de grande 

crescimento económico, há confiança na economia o que estimula a procura por certos serviços e 

produtos, assim mudanças no PIB, serão preditivas de influenciar a procura por este tipo de espaços 

(Liow, 2011). 

Akinsomi et al., (2017) realizaram um estudo onde investigaram os principais indicadores 

macroeconómicos que explicam os rendimentos e crescimento das rendas no mercado imobiliário 

comercial sul africano entre os anos de 1995 e 2014. Neste estudo, onde entre outras variáveis foi 

incluindo o PIB, não foram encontrados efeitos significativos, pois, e de acordo com os autores, pode 

ser explicado pelo crescimento negativo que o PIB teve em 10 dos 20 anos analisados, ao mesmo 

tempo que o sector imobiliário apresentava crescimentos anuais, ano após ano. Liow (2011) encontrou 

uma correlação positiva entre o PIB e o preço de imóveis comerciais, na sua análise à evolução dos 

preços dos imóveis comerciais em Singapura, entre os anos de 1980 e 1997, exemplificado pelo 

incremento de 6,8% nos preços quando ocorre um incremento de 4% no aumento do PIB. Outros 

estudos, de variados autores e em várias geografias, também confirmaram a influência que o PIB tem 
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na variabilidade dos preços de venda nesta classe de imóveis (Holland et al., 2000; Ke & White 2015; 

Freybote et al., 2016). Gholipour et al., (2014) revelaram a importância do PIB como o mais influente 

indicador macroeconómico, exemplificando com o resultado do seu estudo, onde resultou que em cada 

crescimento de 1% no PIB, o preço sofre um incremento de 1,16% 

No que respeita ao comportamento e variabilidade do sector bancário, importa salientar a importância 

que certas variáveis macroeconómicas apresentam nos resultados económicos e financeiros na área 

da banca, o que por sua vez irá motivar alterações de preços neste setor do imobiliário. Aqui, e de 

acordo com o consagrado por Davis & Zhu (2009) o crescimento do PIB, é refletido num maior retorno 

do investimento e tem uma relação positiva com as margens de lucro dos bancos e com o número 

crescente de empréstimos o que vai influenciar o valor monetário dos imóveis comerciais. Davis & Zhu 

(2011) consideraram também o PIB o fator determinante na mudança de preços e na concessão de 

crédito, sendo o elemento com maior importância nas variações económicas e políticas vindas de 

outros países. Assim, para prevenir uma eventual bolha no mercado de propriedades é essencial 

minimizar o risco que a desvalorização das propriedades imobiliárias pode provocar no desempenho 

dos bancos.  

A segunda variável mais comum nas diversas análises estatísticas, foram as taxas de juro, com 8 

repetições entre os vários estudos. Durante períodos de crédito mais estreito, quando as taxas de juro 

sobem, o crédito torna-se mais caro o que leva a uma descida de preços dos imóveis no geral. Esta 

variável teve na maior parte dos casos, uma significância negativa (Plazzi et al., 2008). No entanto, 

Akinsomi et al., (2017), na África do Sul, encontraram nos resultados dos seus testes uma significância 

positiva entre as taxas de juro e o crescimento verificado no valor dos imóveis de retalho.  

Uma vez que um aumento nas taxas de juro conduz a um incremento nos custos de financiamento 

dos bancos, então o volume de empréstimos diminui. Assim, o verdadeiro impacto sobre as margens 

de juro liquidas e sobre a rentabilidade dos bancos depende de que forma os custos podem ser 

transpostos pelos tomadores dos empréstimos. Ou seja, as taxas de juro são interpretadas com 

significância negativa num possível aumento dos preços das propriedades comerciais (Davis & Zhu, 

2009; Davis & Zhu, 2011; Liow, 2011). Porém ocorreram situações em que as taxas de juro não 

exerceram qualquer efeito significativo nos preços dos imóveis (Holland et al., 2000; Gholipour et al., 

2014). 

Também a taxa de inflação e a taxa de desemprego tiveram influência na diversa literatura analisada.  

Hardin III et al. 2017 analisaram o impacto da taxa de inflação na valorização do imobiliário. Este 

mercado é muito cíclico com informação mais dispersa do que acontece com o mercado de ações. O 

facto de os ativos imobiliários serem considerados hedge de inflação, ou seja, são investimentos que 

garantem proteção contra a desvalorização da moeda que resulta da perda do seu valor devido à 

inflação, torna difícil medir o nível de influência que a taxa de inflação pode ter no valor dos imóveis. 

Os resultados da análise, indicaram que as mudanças de preço no mercado imobiliário comercial não 

são estatisticamente significantes com a taxa de inflação esperada. Outros estudos presentes na vasta 

literatura existente sobre o imobiliário indicam que a taxa de inflação apresenta uma relevância 

assinalável no que respeita às variações de preço que os imóveis de retalho sofrem (Akinsomi et al., 
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2017). Gholipour et al., (2014) analisaram o impacto que o investimento externo, juntamente com 

algumas variáveis macroeconómicas poderão ter nos preços do mercado imobiliário comercial nos 

países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD). A taxa 

de inflação teve significância estatística positiva, o que é demonstrado por uma subida de preços na 

ordem dos 0,0027% quando a taxa de inflação cresce 1%. Por outro lado, Plazzi et al. (2008) tiveram 

como resultado estatístico sobre a taxa de inflação, que a mesma, teve uma significância negativa nos 

futuros retornos que as propriedades têm capacidade de gerar, isto é, nos fluxos de caixa futuros. 

Também no sector bancário a taxa de inflação assume a sua importância. Uma maior taxa de 

inflação, reduz o valor real dos futuros pagamentos em empréstimos bancários (somente se as taxas 

de juro não se ajustarem a este incremento), o que reduz a probabilidade de incumprimento devido ao 

menor encargo sobre o pagamento, o que provoca um efeito positivo na capacidade de potenciais 

compradores obterem financiamento (Davis & Zhu, 2009). 

A juntar à taxa de inflação, importa referir o índice de preços ao consumidor (IPC) presente em dois 

dos estudos entre a literatura analisada. Este índice, traduz a média ponderada de preços de um 

conjunto de bens de consumo e serviços, sendo uma das estatísticas mais utilizadas para medir 

períodos de inflação ou deflação. Schatz & Sebastian (2009) encontraram relação estatística positiva 

entre o IPC e este segmento do imobiliário comercial, por outro lado, Plazzi et al. (2008) não 

encontraram qualquer relação estatística significativa entre no IPC.  

Schatz & Sebastian (2009) na sua abordagem aos mercados Inglês e Alemão, dois dos mais 

representativos da Europa, concluíram que os resultados da sua análise estatística indicaram uma 

significância negativa entre a taxa de desemprego e o mercado imobiliário. Fuerst & Wetering (2015) 

também tiveram como resultado uma significância negativa entre a taxa de desemprego e a variação 

do valor das rendas. Foo & Higgins (2015) na sua abordagem, concluíram que a taxa de desemprego 

é o principal indicador a afetar o mercado de propriedades de comércio de rua, apresentando 

significância positiva. De acordo com o mesmo estudo estatístico, é de referir que 72% da variação no 

seu valor é explicado pelas mudanças nas taxas de ocupação nas propriedades no ano anterior, 

alterações nos custos da construção, mudanças nas taxas de juro nos 6 meses anteriores e mudanças 

nas taxas de empregabilidade geradas pelo sector do imobiliário comercial relacionado com o retalho.  

Os rendimentos das obrigações do tesouro, que representam o rendimento pago através de juros, 

sobre quem investe em dívida pública emitida pelos vários países, são outro fator macroeconómico que 

pode ter capacidade preditiva sobre futuras variações de preços neste segmento do imobiliário. Esta 

variável, existente na literatura analisada, apresentou ao longo dos mais diversos estudos uma 

significância maioritariamente positiva (Schatz & Sebastian, 2009; Plazzi et al., 2008). 

Clayton et al., (2009) investigaram quais os fundamentos por parte do investidor que afetam os valores 

das propriedades comercias. Os autores introduziram para além do rendimento das obrigações do 

tesouro, o risk premium, encontrando significância positiva entre estes dois fatores e as possíveis 

alterações de valor que certas propriedades de comércio de rua apresentam. O risk premium no 

mercado imobiliário é descrito na literatura por Coen et al., (2018), como sendo a diferença entre o 

retorno total gerado pela propriedade e o rendimento gerado por um ativo sem risco, usualmente, o 
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rendimento das obrigações de tesouro a 10 anos de economias estáveis, como a Alemanha ou os EUA, 

por exemplo. Holland et al., (2000) analisaram a relação incerteza-investimento, e os resultados 

determinaram significância negativa entre o risk premium e a possibilidade de investimento neste 

sector do mercado imobiliário.  

Outra variável com alguma frequência na literatura analisada foi a concessão de crédito bancário ao 

sector privado. Os preços de propriedades imobiliárias induzem a uma forte correlação com o crédito, 

ou seja, a concessão de crédito tem uma importante influência nestas dinâmicas (Davis & Zhu, 2009). 

Davis & Zhu (2011) sugerem que no curto prazo os preços das propriedades comerciais estão 

positivamente correlacionados com a concessão de crédito. Porém, no longo prazo, a concessão de 

crédito passa a ter uma correlação negativa com os preços. Os autores concluíram que o impacto das 

variações de preços no sector do imobiliário em relação ao crédito concedido pelos bancos, é maior do 

que na direção inversa. Wiley (2017) tenta combater a ideia criada por muitos autores de que os preços 

respondem apenas aos fluxos de caixa derivados do mercado de propriedades comerciais. A 

composição dos intervenientes no mercado, ou seja, do tipo de compradores juntamente com o 

crédito concedido pelos bancos são dois importantes fatores que podem levar a uma alteração de 

preços. Para além disso as mudanças no volume de transações provocam uma mudança nos preços 

no trimestre seguinte. O autor demonstra também uma que a redução no aperto da concessão de 

crédito está relacionada com aumentos de preços em períodos seguintes, o que comprova que a 

alavancagem financeira está correlacionada com o preço destes ativos. 

Também as vendas realizadas no sector do retalho não poderiam deixar de ser referidas nesta fase, 

uma vez que são um dos fatores com influência mais direta no rendimento gerado por este tipo de 

espaços, apresentando resultados positivos em toda a literatura abordada (O’Roarty et al.,1997). 

Krystalogianni et al., (2004) testaram uma série de variáveis económicas e financeiras, sugerindo os 

resultados, uma significância positiva que as vendas provocam nas flutuações de preços. Ke & White 

(2015) que examinaram as dinâmicas do mercado de propriedades do retalho em duas grandes cidades 

chinesas, Pequim e Shangai, consideraram as vendas com significância estatística positiva.  

No que diz respeito ao mercado de capitais, Liow (2011) comprovou que um aumento de 4% no preço 

de certos índices presentes no mercado de capitais, conduz em média, a um aumento de 5,6% ao 

ano nos preços de propriedades comerciais. Assim, o mercado de capitais pode ser considerado outro 

indicador significativo que poderá afetar diretamente o ambiente de negócios do sector imobiliário. 

Wiley & Walker (2009) analisaram o impacto que as receitas dos casinos representam nas variações 

das propriedades de retalho na área urbana de Detroit, nos EUA. A indústria dos casinos constitui um 

estímulo económico o que resulta num impacto económico significativo junto das propriedades 

circundantes a este género de espaços. As receitas dos casinos, são deste modo, positivas e 

significantes. Por exemplo, um incremento de 1% nas receitas dos casinos, conduz a um aumento 

médio de 1,236% nos valores das propriedades de comércio de rua, segundo o estudo. Relativamente 

ao mercado residencial, Dobson & Goddard (1992) revelaram um paralelismo significativo entre os dois 

segmentos de mercado, indicando os preços dos imóveis habitacionais como um importante 
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determinante no valor dos preços dos imóveis comerciais, o que indica a dependência do mercado 

imobiliário comercial face ao mercado residencial.  

Krystalogianni et al., (2004) testaram uma série de variáveis potencialmente indicadoras das variações 

no mercado imobiliário comercial, nomeadamente a oferta monetária. Os retornos industrias são o 

indicador que mais rápido prevê uma mudança nos valores atribuídos aos imóveis. De acordo com os 

autores, a oferta monetária poderá ser uma medida que explica essa variação.   

Freybote et al., (2016) utilizaram variáveis económicas para medir o impacto que a atratividade de um 

determinado espaço tem na sua valorização. Deste modo, (Freybote et al., 2016) consideraram o 

retorno de um investimento de baixo risco (com base no rendimento dos títulos do tesouro a 3 

meses e refletindo a taxa de inflação e as taxas de juro) e o retorno do índice S&P500, como duas 

das possíveis medidas de alterabilidade do valor atribuído a estas propriedades. As mudanças nas 

taxas de desemprego, nos juros sobre o crédito concedido, bem como o desempenho económico no 

geral, são as variáveis medidas pelo índice S&P500 (índice que quantifica o valor de mercado das 500 

maiores empresas norte americanas em mercado aberto). Porém, nenhuma destas variáveis 

apresentou valor estatístico significante, o que comprova que a influência da atratividade de um espaço 

no seu preço, apenas está relacionada com aspetos arquitetónicos e estruturais da loja e não com 

qualquer fator económico-financeiro. Continuando, na relação imobiliário/sector bancário, num estudo 

realizado por Davis & Zhu (2009), os investigadores sugeriram que os preços estão positivamente 

correlacionados com os rendimentos gerados pelos próprios bancos (i.e., um indicador que mede 

o preço dos empréstimos) e negativamente associados à margem de lucro dos bancos.  

Para além das variáveis já descritas neste capítulo, Ke & White (2015) relacionaram o rendimento por 

habitante com as alterações de preços de propriedades de retalho, chegando a resultados que revelam 

significância positiva, ao passo que (Davis & Zhu, 2011) apontaram o investimento privado, pela 

entrada de capital que proporciona no mercado, como um dos fatores que revelou significância 

estatística positiva.   

2.2.4 Outras variáveis 

As variáveis diversas constituem também relevo nesta análise. A sua importância, apesar de não ser 

agrupável em nenhum das variáveis anteriormente referidas, também desempenha a sua variabilidade 

dos preços no imobiliário.  No quadro 4, agrupou-se algumas variáveis consideradas relevantes neste 

agrupamento.  
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Quadro 4 - Variáveis diversas com impacto na variabilidade dos preços no imobiliário do comércio de rua 

 

 

O impacto que a globalização e o turismo têm tido junto dos desempenhos das economias, reflete-se 

também na valorização do mercado imobiliário comercial. Li et al., (2018) consideraram que a o 

incremento na entrada de turistas em Hong Kong, fez aumentar os preços das propriedades no 

comércio de rua, devido, sobretudo, ao aumento das vendas nos espaços de comércio de rua. No 

binómio oferta/procura, as taxas de ocupação constituem fator fundamental para a determinação de 

preços nesta e em qualquer área do sector imobiliário. Pivo & Fisher (2011) determinaram a taxa de 

ocupação como um dos principais elementos a influenciar as variações de preços neste segmento do 

imobiliário. 

No que diz respeito à densidade populacional, não foi consensual entre os diversos autores, a 

consideração desta variável como decisiva no momento de aferir o impacto que a mesma tem nas 

alterações de preços. Dong (2013), por exemplo, referiu que a dimensão da população não é um fator 

significativo na volatilidade dos preços. Porém, outras análises presentes na literatura destacam a 

importância estatística que este fator tem na estipulação de preços de propriedades comerciais (Pivo 

& Fisher, 2011; Fisher et al., 1994). 

Na criminalidade, Lens & Meltzer (2016) relacionam o impacto que o número de crimes numa certa 

zona, tem na variação de preços e concluíram que as propriedades localizadas num raio de 500 metros 

onde ocorram pelo menos 100 crimes violentos por ano, têm quebras de cerca de 130 €/𝑚2. Também 

as características associadas à transação como os termos do contrato a celebrar (relacionado com 

a duração do contrato), inclusão ou não de custos de reparação do locado e a possibilidade de haver 

um arrendamento gratuito no inicio do contrato, foram experimentadas. Os termos do contrato de 

arrendamento tiveram significância positiva, pelo contrário, o arrendamento gratuito no inicio do 

contrato revelou uma significância negativa neste estudo (Kopczewska & Lewandowska, 2018). 

densidade 

populacional
turismo criminalidade

registo de 

novos 

automáveis

taxa de 

ocupação

duração 

contrato de 

arrendamento

Fisher et al. (1994) E.U.A (+)

Krystalogianni et al. (2004) E.U.A (+)

La Paz & Mcgreal (2007) Espanha insig.

Wiley et al. (2008) E.U.A (+)

Wiley & Walker (2009) E.U.A insig.

Pivo & Fisher (2011) E.U.A (+) (+)

Dong (2013) E.U.A (-)

Lens & Meltzer (2016) U.S.A (+)

LI et al. (2018) China (+)

Kopczewska & Lewandowska (2018) Inglaterra (+)

Autor(es) País variável dependente

variável independente

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

preço de transação

Nota 4: Sinal (+) indica uma correlação positiva da característica no aumento do preço do imóvel; Sinal (-), o 
atributo diminui o preço do imóvel; Sinal (+/-), corresponde a uma correlação positiva e significativa para 
diferentes zonas abordadas; Sinal (insig.), atributo sem qualquer importância para a determinação de preços; 
espaço em branco – variável não analisada no respetivo estudo 
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Krystalogianni et al., (2004) apontaram o registo de novos automóveis como um dos principais 

indicadores entre as diversas variáveis que foram experimentadas. 

2.3 Ferramentas estatísticas  

Uma correta avaliação do preço dos imóveis é cada vez mais, um fator decisivo para todos os 

intervenientes no mercado imobiliário, sejam eles investidores, credores hipotecários ou seguradoras 

(Frew & Jud, 2003). No passado, e ainda nos dias de hoje, a avaliação de preço baseia-se 

essencialmente no método comparativo, onde se encontram padrões comuns nas características física 

e de localização do imóvel para se estabelecerem valores de referência que posteriormente poderão 

ser utilizados noutros imóveis. Assim, a utilização de um modelo estatístico adequado, ajudará na 

sofisticação da previsão dos preços e simultaneamente melhorará a qualidade da informação presente 

no mercado imobiliário. 

O modelo hedónico de preços tem sido o mais utilizado para estimar os preços das propriedades, sejam 

elas comerciais ou residenciais. Deste modo, e devido à importância económica que é criada pela 

estimativa de valor, inúmeros académicos têm explorado diferentes técnicas estatísticas para melhorar 

as estimativas do valor de mercado das propriedades imobiliárias. No final dos anos 60, Eisenlauer 

(1968) e Blettner (1969), descreveram de que forma a análise regressiva poderia ser utilizada para criar 

uma estimativa do valor das propriedades. Todas essas técnicas tentam prever o valor de mercado, 

através de equações que explicam as variações nos preços de transação como função das 

características da propriedade e do ambiente que a rodeia (Dubin et al., 1999). Ao longo da abordagem 

realizada à literatura recolhida, observou-se uma certa diversidade no que respeita às diferentes 

técnicas de abordagem estatística utilizadas. O denominador comum a todas estas modelagens passou 

por tentar estabelecer o modelo mais realista que reflete a ligação entre os principais indicadores, sejam 

eles físicos ou macroeconómicos, à mudança dos preços no mercado de propriedades comerciais. No 

quadro 5, encontram-se discriminados por autor, os modelos estatísticos que foram utilizados em cada 

um dos documentos analisados. 

2.3.1 Regressão Ordinária 

A regressão recorrendo ao método dos mínimos quadrados ordinários (OLS Regression – Ordinary 

Least Squares Regression), surge, de acordo com o observado no quadro 5, como o método 

preferencial existente na literatura para encontrar os determinantes que afetam a variabilidade nos 

preços de imóveis comerciais, com cerca de 77% dos autores, a utilizarem este modelo. O princípio de 

uma análise hedónica é simples, cada item é descrito como uma combinação das suas características, 

que são o objeto da procura. A teoria hedónica de preços assume que determinado bem, como um 

imóvel por exemplo, pode ser visto com um conjunto individual de componentes ou atributos. A teoria 

hedónica de preços é originária da corrente sugerida por Lancaster’s (1996), de que os bens são 

introduzidos na atividade de consumo, com um produto final com um certo conjunto de características.
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Quadro 5 - Técnicas estatísticas utilizadas na literatura 

 

Quantil

Linear Semi-Log Log-Log 2SLS SUR WLS GS2LS linear LMC CBR Meta-análise ANN MNL Probit SAC SEM SAR SDEM SLX SDM GNS BSTAR 2BSTAR VECM painel VAR

Dobbson & Goddard (1992) X

Fisher et al. (1994) X

O'Roarty et al. (1997) X X

Nelson (1999) X

Holland et al. (2000) X

Gelfand et al. (2004) X

Krystalogianni et al. (2004) X

Tu et al. (2004) X X

Debrezion et al. (2007) X

La Paz & Mcgreal (2007) X

Nappi-Choulet et al. (2007) X X

Plazzi et al. (2008) X

Wiley et al. (2008) X X

Clayton et al. (2009) X

Davis & Zhu (2009) X X

Fuerst & McAllister (2009) X X

Schatz & Sebastian (2009) X

Wiley & Walker (2009) X

Davis & Zhu (2011) X X

Pivo & Fisher (2011) X

Heo & Kang (2012) X

Dong (2013) X

Gholipour et al. (2014) X

Foo & Higgins (2015) X

Fuerst & Wetering (2015) X

Jayantha & Ming (2015) X

Shimizu et al. (2015) X

Ke & White (2015) X

Freybote et al. (2016) X X

Lens & Meltzer (2016) X X

Akinsomi et al. (2017) X

Hardin III et al. (2017) X

Wiley (2017) X

Jayantha & Yung (2018) X

Li et al. (2018) X

Kopczewska & Lewandowska (2018) X X X X X X X X

Outros métodos VAROLSAutor(es)

Ferramentas estatísticas

Espacial
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Rosen (1974) foi o primeiro a generalizar que a função hedónica de preços tem a capacidade de 

abranger qualquer bem ou serviço de acordo com uma extensa variabilidade de características. O 

mesmo autor, em 1974, acrescentou ainda que o preço hedónico, “são os preços implícitos dos 

atributos, que são revelados aos agentes económicos a partir de preços observados dos produtos 

diferenciados e das quantidades especificas de características associadas a eles”. Os modelos 

hedónicos apresentam uma certa variabilidade de formas, como as que foram observadas nos estudos 

abordados, onde se inclui, a forma linear, a semi-logarítmica, logarítmica-logarítmica e a transformação 

Box Cox. No entanto, a maioria dos autores, utilizaram uma função semi-logarítmica, onde a variável 

dependente é o logaritmo do preço da propriedade. Assim, baseando-se na teoria de Rosen, Ustaoglu 

(2003) considerou que a equação hedónica tradicional pode ser escrita do seguinte modo: 

Onde o 𝑃(𝑍) representa o preço de uma certa propriedade e 𝑍 = (𝑍1, 𝑍2, ………… . 𝑍𝑛) é o vetor das 

características intrínsecas e extrínsecas das quais o preço depende. O parâmetro 𝛼 é um coeficiente 

da regressão e o 𝜀, o termo do erro.  

O método OLS, é particularmente adequado ao estudo de bens que apresentem heterogeneidade, 

como é o caso do setor do imobiliário comercial, nomeadamente, o de comércio de rua com cada vez 

maiores mudanças no que respeita à forma como se chega ao cliente, o que acaba por ter repercussões 

na geometria do espaço e no modo como se consegue atrair interesse, seja pela diferenciação do 

espaço ou pela localização. Ustaoglu (2003), na sua abordagem ao mercado imobiliário comercial em 

Ankara, Turquia, identificou os principais influentes sobre os valores praticados nesta classe de 

propriedades. A sua base de dados incluiu 244 unidades que foram selecionadas a partir de zonas que 

representam importantes centros de atividade naquela cidade. O OLS utilizado obedeceu a uma forma 

semi-logarítmica, onde se realizaram dois modelos distintos, um que engloba os fatores relacionados 

com a localização e outro que não contabiliza este efeito na variabilidade do preço.  

Esta tradicional abordagem, muitas vezes repetida entre os diversos estudos recolhidos e analisados, 

assume uma relação linear entre as variáveis explicativas, isto é, variáveis independentes que não 

apresentam qualquer dependência e correlação entre as mesmas, acabando por levar a uma 

variabilidade constante na definição do preço. Deste modo, um dos problemas que afeta este tipo de 

modelos é a não linearidade que tende a existir relativamente às variáveis explicativas, uma vez que 

as preferências de potenciais compradores sofrem variações no decorrer do espaço e do tempo, 

atribuindo cada comprador, a sua preferência em relação a uma determinada característica que o 

imóvel apresenta que possivelmente outro potencial comprador não iria considerar. O que acaba por 

acontecer, é que o OLS não tem a capacidade de fazer a distinção entre as diferentes atribuições de 

valor, que cada investidor toma para certas características, limitando-se a fazer uma média entre os 

diversos preços obtidos. A não linearidade entre os atributos de um imóvel e o seu preço, a omissão 

 
𝑃(𝑍) = 𝛼0 +∑𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑍𝑖 + 𝜀 

  

(1) 
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de alguns fatores relacionados com o ambiente e o número inadequado de amostras podem ser, de 

acordo com Cooper et al., (1987) e Milon et al., (1984), as causas para um desempenho com menor 

taxa de sucesso.  

Assim, e de acordo com o seguido por Ustaoglu (2003), na sua abordagem à dinâmica do mercado 

imobiliário comercial, a forma semi-logarítmica tem algumas vantagens em relação ao método linear 

(Zietz et al., 2008). A abordagem semi-logarítmica permite contabilizar a variação de cada característica 

de um modo individualizado e de que forma cada uma afeta o preço. O efeito da heterocedasticidade 

também é melhorado. A heterocedasticidade ocorre quando existem diferentes dispersões. Surge 

quando para um mesmo modelo, ocorram variâncias distintas (tanto na variável dependente como nas 

independentes) para todas as observações. Este efeito conduz a que os erros sejam estimados 

incorretamente.  

2.3.2 Regressão Espacial  

Outra metodologia com vasta utilização entre os modelos de regressão hedónica na literatura analisada 

foram os modelos de variação espacial. Os métodos regressivos espaciais, permitem contabilizar a 

dependência entre observações. Nos modelos hedónicos tradicionais, como é o caso do OLS, o preço 

de venda de uma certa propriedade é expresso com base na utilidade que potenciais compradores 

pretendem extrair do espaço.  

Os modelos hedónicos de preços têm como um dos seus principais pontos de discussão, a 

contabilização da variabilidade localizacional entre as propriedades nos modelos desenvolvidos. Assim, 

a localização acaba por ser um elemento determinante devido à dependência espacial entre os preços 

das propriedades comerciais, embora, haja tendência a ocorrer heterogeneidade espacial entre os 

preços numa certa área, (Huang et al., 2010). Tal como mencionado por Bitter & Krause (2012), “a 

importância do espaço ou localização na determinação dos preços do mercado imobiliário, é, até para 

os mais inexperientes neste tipo de mercado, evidente”.  

Porém, a natureza espacial nos imóveis comerciais atinge maior preponderância do que um imóvel 

residencial, uma vez que são propriedades que pretendem atingir localizações centrais nas cidades 

(Kopzcewska & Lewandowska, 2018). Assim, a ocorrência de auto correlação espacial (propriedades 

que se localizam numa mesma zona e tendem a ter preços semelhantes) constitui o principal problema 

nos modelos hedónicos mais tradicionais, como é o caso do OLS, o que o torna muitas vezes com 

pouca coerência. No entanto, e citando Smith (2009), “o controlo espacial nos modelos de preços 

hedónicos, dados pelos índices de acessibilidade, diferenças nas distâncias, ou dummies de 

localização (i.e. variáveis artificiais) não contabilizam totalmente a influência da localização absoluta 

devido ao efeito que outras atividades económicas influenciam uma certa propriedade numa certa 

localização”, o que demonstra que nem sempre, os efeitos espaciais estão totalmente isolados, tendo 

muitas vezes externalidades. A abordagem utilizada até aos anos 80 foi principalmente o OLS, que 

negligenciava as relações espaciais. Kim (2017) confirmou que a utilização de modelos espaciais 

melhora a estimativa OLS. 
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(Kopzcewska & Lewandowska, 2018) aplicaram sete modelos espaciais (GNS, SDM, SDEM, SAC, 

SAR, SEM e SLX) no seu estudo, onde abordaram o efeito da localização que os transportes públicos 

desempenham na proximidade/movimentação da população até às zonas de grande concentração de 

imóveis de comércio de rua; analisaram também o efeito da localização absoluta, medida pela 

localização dentro ou fora da zona económica/negócios da cidade de Londres; a função da vizinhança 

de alta qualidade dentro desta zona económica como influenciadora nos arredores existentes. As 

estimativas espaciais têm-se tornado uma técnica muito utilizada na avaliação desta classe de ativos 

imobiliários. Tal como descrito por Bitter & Krause (2012), que atribuem grande importância ao espaço 

ou localização na determinação do valor, consideram que a falta de análises econométricas espaciais 

lança sempre questões sobre a robustez do resultado obtido.  

Xu et al., (2016) utilizaram o modelo autorregressivo espacial com o objetivo de estimar o valor de 

propriedades comerciais na cidade chinesa de Wuhan que se localizam dentro de um raio de 

conectividade rodoviária e ferroviária, e mediram o impacto que a construção da nova estação 

ferroviária de Wuhan poderá ter nas subidas dos preços das propriedades que se localizem nas suas 

proximidades. Calvo (2017), num estudo realizado a algumas cidades na Colômbia, utilizou uma 

medida-GIS para avaliar as distâncias entre infraestruturas de autocarros e as propriedades com o 

auxílio de um modelo SDM. Resultados recentes de modelos espaciais como o GWR no Canadá, 

demonstraram os benefícios ao contabilizar simultaneamente a não estacionariedade espacial e 

temporal. Por exemplo, no caso do modelo GWR, os erros absolutos reduziram-se em 31,5% (Huang 

et al., 2010).  

A heterogeneidade dos efeitos espaciais e/ou temporais podem afetar a suposição da independência 

estatística das observações realizadas, o que é determinante para atingir estimativas imparciais e 

eficientes (Huang et al., 2008). Assim, vários estudos tentam incorporar as características espaciais ou 

temporais nas estimativas dos preços das propriedades em análise, de forma a eliminar efeitos 

aleatórios. Estes métodos podem ser divididos em dois grupos, modelos de regressão local e global. 

Os modelos espaciais globais são normalmente um aperfeiçoamento do modelo hedónico tradicional 

(Can, 1992; Dubin, 1992; Anselin, 1999). No entanto, o principal problema dos métodos globais 

espaciais ou temporais é quando os dados sob análise são assumidos como constantes ao longo do 

espaço. Para um modelo especifico aplicado ao imobiliário, o assumir de estacionariedade no tempo e 

no espaço é obviamente irrealista. De forma a integrar a variação espacial nos modelos de análise, 

variadas técnicas localizadas têm sido utilizadas para contabilizar a heterogeneidade espacial no 

mercado imobiliário.  

Também outros modelos menos recorrentes entre a literatura foram abordados, como por exemplo, o 

modelo STAR que foi aplicado primeiramente por Pace, Barry, Clapp e Rodriguez (PBCR, 2009). Mais 

tarde o modelo foi desenvolvido para um modelo autorregressivo espacial-temporal de duas ordens 

com correção Bayesiana (2BSTAR). Os autores determinaram que o modelo consegue corrigir a 

heterocedasticidade, ou seja, conseguiram corrigir as diferentes variabilidades que as várias 

populações apresentam, o que é traduzido pela volatilidade na variância dos resultados. Esta correção 

originou resultados mais robustos, melhorando o que resultada do tradicional modelo OLS. A principal 
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diferença entre 2BSTAR e STAR consiste na inclusão espacial dos efeitos por parte do 2BSTAR, no 

resultado final do modelo. Comparando os resultados dos dois modelos, o 2BSTAR reduz 

significativamente as auto correlações espácio-temporais de 0,31 para 0,14, e ocorre um incremento 

na capacidade explicativa da variável dependente de 0,771 para 0,797 (Tu et al., 2004).  

2.3.3 Regressão Quantílica 

Apesar de Fuerst & Mcallister (2009) serem os únicos nos vários estudos abordados a utilizar na sua 

abordagem estatística um modelo quantílico, será relevante salientar alguns aspetos significativos 

deste tipo de análise estatística. Ao contrário do que acontece com o modelo OLS, onde é estimado 

um resultado médio entre os resultados das várias distribuições, a regressão quantílica faz uma 

distribuição mais ponderada, dividindo o resultado em diferentes quantis (Zietz et al., 2008). 

A regressão de quantis tal como introduzida por Koenker & Basset (1978), poderá ser vista como um 

prolongamento de uma estimativa OLS para a determinação de um conjunto de modelos de funções 

de quantil condicionais. A regressão quantílica estima a variação que uma dada variável de resposta 

num certo quantil, sofre, devido a uma mudança de uma unidade nas variáveis independentes. Isto 

permite comparar de que modo alguns percentis dos preços das propriedades podem ser mais afetados 

por certas características das propriedades do que outros percentis (Mak et al., 2010). As funções de 

quantil têm como pressuposto, o facto de serem estimadas pela minimização da soma dos erros 

absolutos. As funções quantílicas oferecem uma visão mais completa dos efeitos das covariáveis na 

escala local e na distribuição da variável de resposta (Koenker & Hallock, 2001).   

Zahirovic-Herbert & Chatterjee (2012) testaram a hipótese da heterogeneidade utilizando uma 

regressão quantílica para estimar como os efeitos de todas as variáveis independentes variam sobre a 

distribuição de preços das propriedades comerciais, salientando deste modo, que os efeitos das 

variáveis explicativas não são homogéneos. Assim, de acordo com Zietz et al., (2008), os potenciais 

compradores de imóveis avaliam as diferentes características de formas distinta. Nas equações de 

preços hedónicas, as regressões quantílicas permitem analisar as referencias superiores e/ou inferiores 

em função das variáveis independentes de interesse sem ter que impor suposições paramétricas (Mata 

& Machado, 1996).   

Como descrito na literatura, os modelos hedónicos têm alguns condicionantes e características que 

podem afetar o desempenho esperado deste tipo de modelos, como a multicolinariedade, as interações 

entre as variáveis independentes ou a heterogeneidade. Koenker & Basset (1978) introduziram pela 

primeira vez este modelo de abordagem estatística, onde referiram a distinção entre o tradicional 

modelo OLS e o quantílico, salientado que o pretendido é minimizar os desvios absolutos ponderados 

para estimar funções de quantil. 

Canay (2011) salienta a diferença que os modelos de regressão quantílica têm em relação a outros 

modelos hedónicos, uma vez que permitem a contabilização dos efeitos heterogéneos. Mak et al., 

(2010) aplicaram uma abordagem de regressão quantílica, tendo como princípio base, identificar de 

que modo, os preços no mercado imobiliário respondem a uma mudança numa unidade de 

característica em diferentes quantis, em vez de estimar o coeficiente de regressão constante que 



 

27 

representa a mudança na variável dependente produzida por uma mudança de uma unidade na variável 

independente associada a essa variação.  

Um dos fatores principais a ter em consideração nos modelos quantílicos, é o facto deste tipo de 

regressão avaliar estatisticamente até que ponto as características do imóvel são avaliadas de modo 

diferente na distribuição final de preços. Zietz et al., (2008) apontaram a heterocedasticidade como um 

dos problemas dos modelos hedónicos de preços. Este fenómeno resulta do facto, do modelo 

apresentar diferentes variâncias para todas as observações. Simarmans et al., (2005) analisaram 

modelos hedónicos de preços em mais de 125 estudos e encontraram divergências entre a forma como 

certas características influenciam os preços das propriedades, atribuindo os compradores, diferentes 

importâncias às características dos imóveis. Por exemplo, se a uma certa característica de um imóvel 

comercial retalhista for atribuída uma importância diferente em imóveis mais caros quando comparada 

com propriedades com preços mais baixos, a regressão OLS não faz a distinção entre estas diferenças, 

pois é baseada unicamente na média de toda a distribuição de preços. Na abordagem aos 

influenciadores dos preços, é possível avaliar como os imóveis com preços mais altos têm um preço 

diferente para uma certa característica do que as propriedades que tenham um preço mais económico. 

Desta forma, este modelo é considerado como tendo uma certa robustez em relação a um dos 

problemas relacionados com os modelos hedónicos, a heterocedasticidade. Este estudo assume a 

linearidade e a independência das variáveis independentes. Os modelos OLS assumem como 

constante a variabilidade de certas características, uma vez que apenas é definida a média da variável 

dependente.  

Por exemplo, a variável idade, presente na grande maioria dos estudos relacionados com modelos de 

preços no mercado imobiliário, apresenta significância negativa na maioria dos estudos, mas em alguns 

apresenta um efeito positivo. O que causa esta indefinição nos parâmetros analisados, são as 

diferenças de localização dentro das cidades, diferentes especificações de procura, ou bases de dados 

diferenciadas (Sirmans et al., 2005). A acrescentar, Newsome & Zietz (1992) salientam que as 

características dos futuros ocupantes podem não ser avaliadas da mesma forma numa determinada 

distribuição de preços. As preferências dos proprietários não são idênticas, apesar de, no mercado 

comercial, existir maior coerência e igualdade nos critérios a selecionar aquando da aquisição de um 

imóvel comercial do que o que sucede no sector habitacional, onde as preferências são muito mais 

dispersas.  

2.3.4 Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR) 

Também os modelos Vector Autoregression Models (VAR) tomaram a sua relevância e o seu peso na 

literatura que foi analisada. Assim, ao longo deste capítulo a ênfase irá incidir maioritariamente sobre 

os modelos VAR, Vector Error Correction Model (VECM), regressões de painel e, mencionar quais as 

suas condicionantes na aplicabilidade nos inúmeros estudos abordados. 

Os modelos VAR são estruturas estatísticas que oferecem aos utilizadores uma grande capacidade de 

obter as dinâmicas estruturais entre as variáveis. Quando há evidências da existência de mais do que 

um vetor de cointegração (i.e., uma relação de dependência entre duas variáveis que apresentam 
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causalidade entre si), então a abordagem vetorial autorregressiva é a mais indicada, uma vez que tem 

a capacidade de capturar as dinâmicas entre os vários conjuntos de variáveis (Wiley, 2017). As 

respostas de impulso, são, tipicamente a base para determinar a relação entre as variáveis 

intervenientes neste tipo de modelos. Neste contexto, os impulsos ou os choques determinados pela 

análise à resposta de impulso têm que ser especificadas, impondo restrições propositadamente 

identificadas a priori (Lutkepohl, 2005). Sims (1980) recordou a importância de se estabelecer 

considerações teóricas sobre as quais estes modelos se devem reger e não colocar sobre o modelo 

certas suposições para a exogeneidade (independência) para algumas das variáveis que muitas vezes 

refletem as preferências e os sentimentos de quem elabora o modelo.   

A primeira etapa, numa metodologia VAR, consiste em verificar a ordem de integração no sistema de 

todas as variáveis, pois os vários testes de cointegração são válidos, somente se as variáveis tiverem 

a mesma ordem de integração (Pao & Tsai, 2011). Numa segunda fase, quando todas as séries estão 

integradas na mesma ordem, os métodos Pedroni, Kao, e Johansen Fisher são usados para testar se 

ocorrem relações de cointegração de longo prazo entre as variáveis. Se a relação de longo prazo for 

encontrada, a última etapa é estimar o modelo VECM para se examinar a relação de Granger entre as 

variáveis. Ao se verificar a existência de cointegração, indica que há relações de equilíbrio de longo 

prazo entre as variáveis, e, assim, a causalidade de Granger existe em pelo menos uma direção. O 

VECM é utilizado para corrigir o desequilíbrio na relação de cointegração, capturando o termo de 

correção de erros, ao mesmo tempo que testa as relações de curto e de longo prazo entre as variáveis 

cointegradas.  

De acordo com Sims (1980), numa análise VAR, as interações dinâmicas entre as variáveis são 

normalmente obtidas pelas respostas de impulso ou pelas decomposições do erro da variância. Porém, 

para identificar todas estas respostas, é necessário fazer suposições a priori que não são validadas por 

meios estatísticos. Pesaran & Shin (1998), seguindo Sims (1980), apontam que a análise dinâmica do 

modelo vetorial autorregressivo (VAR), é, usualmente determinada com base nas respostas de 

impuslos “ortogonalizadas”, onde os choques subjacentes ao modelo VAR são determinados de acordo 

com a decomposição de Cholesky antes das repostas ao impulso, ou erro das variâncias. Por outro 

lado, nos modelos VAR, todas as variáveis observadas são, tipicamente tratadas com a priori, 

endógenas (dependentes). Wiley, (2017) exemplificou a preordenação considerada na sua análise, 

onde foi estabelecida a seguinte sequência de ordenação. Primeiro, o crescimento do NOI (em inglês, 

Net Operating Income), que é o resultado da diferença entre a receita gerada pela propriedade e as 

despesas operacionais. Depois, o aperto na política de crédito que é ajustado com base nos 

fundamentos do mercado imobiliário. Seguidamente, o volume de transações imobiliárias que é o 

reflexo do aperto na política de crédito. E por fim, a valorização ou desvalorização dos preços que é o 

reflexo do encadeamento de todas as variáveis anteriormente referidas. 

Davis & Zhu, (2011) na sua abordagem estatística, aplicaram os três modelos referidos no primeiro 

parágrafo deste capítulo. Apesar desta análise ao mercado imobiliário norte americano se concentrar 

maioritariamente nos ciclos imobiliários e de que forma os mesmos afetam os preços das propriedades 

imobiliárias, controlou-se, através destes modelos uma das principais problemáticas dos variados 
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métodos estatísticos analisados, a heterogeneidade. Para contabilizar certos efeitos de longo prazo 

individualizados, o teste painel de cointegração consagrado por Kao (1999), é o mais indicado e neste 

caso, incidiu sobre as variáveis que apresentam níveis de desfasagem temporal significativos.  

A regressão painel, ofereceu, de acordo com os autores, uma percepção mais profunda do estudo em 

análise, ao mesmo tempo que permitiu uma heterogeneidade mais completa, como a distinção das 

condições económicas em cada subamostra quando comparada com a regressão conjunta. Para as 

regressões de painel, foram adotadas especificações da correção de erros, devido à não 

estacionariedade das variáveis sob análise, (Davis & Zhu, 2011). Numa abordagem realizada por Lieser 

& Groh (2011) aos determinantes do investimento em imobiliário comercial em 47 países, foi utilizada 

uma regressão de painel que permitiu abordar alguns dos principais condicionantes presentes nas 

análises econométricas, tais como, a heterogeneidade, a invariância no tempo de certas variáveis, a 

multicolinearidade e por fim, a ineficiência da informação recolhida. A multicolinearidade ocorre quando 

pela introdução de novos termos de interação, há alteração dos coeficientes do modelo estatístico. Este 

fenómeno acontece sempre que as variáveis independentes apresentem relações lineares exatas, o 

que resulta num 𝑅2 bastante alto, dificultando a determinação de qualquer estimativa para a variável 

dependente (Brambor et al., 2006). 

Os modelos VECMs oferecem informação sobre o curto e longo prazo. Para identificar os efeitos que 

as diversas variáveis independentes têm umas nas outras utilizou-se uma ordenação triangular de 

Sims. Os resultados de um modelo VECM para o estudo abordado, foram a decomposição da variância 

e as respostas ao impulso (Davis & Zhu, 2011). 

Também Schatz & Sebastian (2009) abordaram o conceito de cointegração introduzido por Granger 

(1981, 1986). Granger combina os procedimentos analíticos de séries temporais com o conceito de 

equilíbrio económico, e facilita a análise das relações de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis 

não estacionárias. A análise de cointegração baseia-se na observação de que as variáveis económicas 

geralmente exibem uma tendência comportamental comum. Neste caso, no longo prazo, o modelo 

VECM oferece evidências empíricas para a ligação de longo prazo dos investimentos imobiliários 

diretos às influências macroeconómicas.  

2.3.5 Outras ferramentas 

Nesta fase, e de forma a não tornar a leitura do documento demasiado exaustiva, optou-se por analisar 

somente os modelos ANN, CBR e o modelo meta-analítico, por se considerar serem aqueles que 

apresentavam, entre a literatura recolhida, material de mais relevante análise. 

Para além dos métodos estatísticos que usualmente são utilizados nos estudos e análises estatísticas, 

outros métodos, porventura não tão populares, têm surgido com relevo na literatura analisada. Por 

exemplo, o modelo ANN (em inglês, Artifcial Neural Network), foi também mencionado na literatura. 

Este modelo consiste num sistema que pretende fazer um paralelo entre o raciocínio humano e um 

sistema de cadeia, ou seja, partem do principio que a inteligência artificial seja criada para replicar o 

processo de aprendizagem humano. O modelo consiste em três camadas distintas: a camada de dados 
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de entrada (por exemplo, as características ou atributos das propriedades), a camada oculta, e por fim, 

a camada de saída, tal como é demonstrado na figura 2, (Stanley et al., 1998). 

 

Figura 2 - Modelo ANN, adaptado de Rossini, 1977 

Mais, a acrescentar e importante, é o facto desta técnica de processamento estatístico, ser uma das 

mais indicadas para problemas comuns, como a não-linearidade e a multicolineariedade, uma vez que 

não é assumida uma relação linear entre as variáveis independentes e o preço de transação. A 

abordagem ANN classifica cada objeto pelas suas características computacionais que são marcadas 

pela inexistência de uma “caixa preta” de transparência. Em contraste ao cenário da caixa preta, CBR 

é uma técnica indutiva de aprendizagem. (Weiss & Kapouleas, 1989; Barletta, 1991; Park & Han, 2002).   

De acordo com Lin et al., (2008), o CBR (em inglês, Case Based Reasoning), uma abordagem baseada 

na inteligência artificial, é um método indutivo de aprendizagem que pode ser aplicado para substituir 

modelos estatísticos. O modelo CBR é um sistema de inteligência artificial onde a sua aprendizagem 

tem como base de conhecimento a experiência do passado. O CBR foi um modelo desenvolvido por 

Schank e Abelson nos anos 70, onde utilizaram casos semelhantes guardados numa base de casos 

para construir uma solução para um novo caso baseado na adaptação de soluções para casos 

semelhantes passados, (Kolodner, 1991).  De acordo com a análise de O’Roarty et al., (1997), foram 

identificadas uma série de vantagens em relação aos restantes modelos estatísticos. Em primeiro, o 

facto de o mercado imobiliário relacionado com o comércio de rua estar em constante mudança leva a 

que, por vezes, os modelos comparativos não consigam fazer a correta avaliação destas alterações de 

mercado e que, invariavelmente, afetam o valor atribuído a esta classe de propriedades. O modelo 

CBR, poderá ser ajustado para contabilizar possíveis alterações ao longo do tempo  

Os resultados da aplicação do CBR são vantajosos como uma abordagem de inteligência artificial para 

a determinação do valor das rendas em diversos espaços de comércio de rua. Em primeiro lugar, a 

incapacidade do tradicional método comparativo em se ajustar a um mercado em constante mudança, 

como acontece no mercado imobiliário comercial. Uma vez que as decisões na escolha das 

características de cada tipo de loja se transformam ao longo do temo, o modelo CBR tem a capacidade 

de incorporação de novas considerações, alterando os pesos dos vizinhos mais próximos. Este modelo 

foi desenvolvido com base nos resultados de pesquisa e é uma representação objetiva dos 

determinantes das rendas das lojas retalhistas. Uma vez que os critérios de seleção de lojas se 

transformam ao longo do tempo, o modelo pode ser ajustado para incorporar novas considerações. 
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Finalmente, através do desenvolvimento de uma característica adicional do CBR, adaptação do caso, 

o sistema pode ser empregado para converter uma recuperação de caso em um valor de locação 

estimado. Tal adaptação do modelo, deve ser o resultado da monotorização do modelo CBR ao longo 

do tempo para medir a quantificação do impacto dos influenciadores de valor nos diferentes retalhistas 

diferindo no critério de seleção de loja e do tipo de retalho.  

Geralmente, a utilização do CBR conduz a um tempo de recuperação a aumentar linearmente com o 

número de casos. Assim, a abordagem CBR é mais eficaz quando a base dos casos é pequena. A 

implementação do CBR, de acordo com (Aamodt & Plaza, 1994), envolve as seguintes fases. Em 

primeiro, recuperar casos relevantes da memória passada (o que requer a indexação dos casos por 

características apropriadas). Depois, selecionar os melhores casos e derivar uma solução, avaliar a 

solução (de forma a verificar que soluções menos robustas não são repetidas) e por fim guardar o caso 

recém resolvido numa base de dados de memória. O que o modelo, a partir desta fase passará a fazer, 

é recuperar casos relevantes do banco de dados e adaptar uma solução semelhante para se adequar 

ao novo problema, calculando os valores e similaridades.  

Outra abordagem alternativa aos modelos tradicionais é a meta-análise. Nos últimos 25 anos a meta-

análise tem sido amplamente aceite nas ciências sociais e humanas como uma metodologia de 

pesquisa bastante útil para integrar quantitativamente os resultados de bases de dados consideráveis. 

A meta-análise tem três objetivos principais: verificar se os resultados obtidos são homogéneos, obter 

um índice global sobre a magnitude do efeito da relação estudada, unindo o resultado a um intervalo 

de confiança à sua significância estatística, e por último, verificar se há heterogeneidade entre os 

estudos, (Medina et al.,2006). 

Debrezion et al., (2007) optaram por uma abordagem estatística onde implementaram a Meta-Análise 

para analisar o impacto da proximidade das estações rodoviárias e ferroviárias nos valores das 

propriedades. Os modelos meta analíticos, pertencem aos modelos hedónicos, tentando explicar as 

diferenças nos resultados do estudo pelas diferenças nas características do estudo e de outras 

variáveis, como por exemplo, o tempo e os efeitos geográficos. De acordo com Higgins & Thompson 

(2002), a heterogeneidade existente numa abordagem meta analítica, determina em grande parte, a 

dificuldade de chegar a resultados conclusivos. Esta heterogeneidade estatística, existe, quando os 

efeitos verdadeiros são avaliados de forma diferente nos diversos estudos, e, geralmente é detetado 

se as variações entre os resultados dos estudos estiverem acima do que é o expectável. Pode haver 

duas fontes de variabilidade que explicam a heterogeneidade num conjunto de estudos numa meta-

análise. Um deles é a variabilidade devido ao erro de amostragem, o que acaba por ser impeditivo de 

acontecer, uma vez que em cada Meta-Análise, são utilizadas amostras diferentes. A outra fonte de 

heterogeneidade é a variabilidade entre estudos, que se pode traduzir por exemplo, nas diferentes 

dimensões das amostragens populacionais. 
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3 Caso de Estudo e Metodologia de Abordagem    

A cidade de Lisboa assim como as várias zonas que constituem o caso de estudo apresentam entre si 

diferentes características sociais e físicas. Também o ambiente económico vivido em Portugal 

apresentou diferentes fases de crescimento, não passando o país despercebido à grave crise financeira 

internacional de 2008. Para se entender a variabilidade dos preços é necessário estabelecer o contexto 

económico e social do país no intervalo definido. Paralelamente, realizar-se-á um breve resumo do que 

foi o desempenho do mercado imobiliário comercial, onde se insere o sector do comércio de rua, nesta 

última década. Aqui, destacar-se-á os principais pontos que exerceram influência em toda a dinâmica 

inerente a este segmento de mercado. De seguida, e de forma a integrar as diferentes zonas da cidade 

de Lisboa naquilo que é o estudo, será realizada uma breve descrição de algumas características das 

diversas freguesias que constituem as sete zonas que serão abordadas.  

Proceder-se-á ainda à caracterização do modelo e dos dados. Por fim, será realizada uma análise e 

comparação às diferentes zonas, de forma a perceber as diferentes dinâmicas e sensibilidades que as 

mesmas têm às variáveis recolhidas. 

3.1 Caracterização do mercado imobiliário comercial português   

O desempenho do mercado imobiliário na cidade de Lisboa nos últimos dez anos não pode ser 

dissociado do contexto económico-financeiro de Portugal nesse período. No final do século XX, após a 

adesão de Portugal, em 1986 à Comunidade Económica Europeia (CEE), a economia portuguesa 

apresentou um grande crescimento, principalmente pela facilidade de concessão de crédito bancário 

que impulsionou a expansão do sector da construção e consequentemente, do imobiliário. Porém, no 

início do século XXI, tudo mudou. O sector bancário que nos anos 80 e 90 foi fundamental para o 

financiamento de alguns sectores, sustentando o crescimento da economia, não conseguiu continuar 

a implementar o mesmo modelo na viragem do século. Os sectores não transacionáveis como a 

construção e o comércio foram dos mais afetados com a entrada no novo século, tal como demonstra 

a figura 3 onde se descreve a evolução do índice de produção na construção.  

 

Figura 3 – Índice de produção na construção em Portugal, base 2015 (Fonte: Eurostat) 
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Deste modo, será possível dividir esta fase negativa da economia portuguesa em dois períodos 

distintos. O primeiro, entre 2001 e 2007, antecedente da crise financeira mundial, e o segundo, 2008-

2014, consequência da grave crise financeira internacional que acabou por afetar também a zona euro. 

O período crítico que afeta o intervalo temporal nesta análise, foi o intervalo 2008-2014, tal como está 

demonstrado na figura 4, a ter como consequências a entrada da Troika em Portugal no ano de 2011.  

 

Figura 4 - Evolução dos principais indicadores macroeconómicos em Portugal (Fonte: INE) 

De salientar, o período entre 2010 e 2013, com todos os indicadores presentes a revelarem a situação 

vivida há época. Também a taxa de desemprego, na figura 5, acompanha as tendências dos anteriores 

indicadores, ou seja, a apresentar uma melhoria a partir do ano de 2013. 

 

Figura 5 - Variação da taxa de desemprego em Portugal (Fonte: INE) 

No entanto, o cenário de crise que tem sido vivido em praticamente toda a Europa, tem vindo a perder 

força, começando os investidores a depositar novamente confiança no mercado português, o que 

poderá facilmente ser traduzido pela avaliação da dívida Portuguesa. No final de 2017, duas agências 
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de rating, a Standard & Poor’s (S&P) e a Fitch, melhoraram a classificação atribuída à divida 

Portuguesa, retirando-a do nível lixo. No final de 2018, a Moody’s também reviu a sua classificação, 

subindo um nível acima da classificação lixo. Obviamente, e como seria de esperar, os juros de 

obrigações do tesouro a 10 anos, tiveram uma diminuição, o que se traduz num otimismo dos mercados 

de investimento em relação à divida pública Portuguesa, sendo que Portugal está a pagar cada vez um 

menor juro pela sua dívida, como pode ser exemplificado pela figura 6. 

 

Figura 6 - Taxas de rentabilidade das OT a 10 anos de Portugal e Alemanha (Fonte: Banco de Portugal) 

Nos últimos 4 anos, o mercado imobiliário em Portugal, apresentou-se como um dos setores de maior 

importância, com os seus ativos físicos a revelarem-se um dos mais procurados para investidores que 

procuram diversificação de portefólio e rentabilidade. Qualquer ativo imobiliário está sujeito aos ciclos 

económicos que serão fundamentais para avaliar o risco e consequentemente a diferente rendibilidade 

que essas classes de ativos conseguem gerar. Deste modo, e fazendo uma comparação entre o sector 

habitacional e comercial (onde se insere o associado ao comércio de rua), é possível perceber pela 

figura 7, a melhoria que estes dois setores têm vindo a apresentar desde 2013 e 2014 até ao ano de 

2018. Apesar de apresentarem características diferentes, estas duas classes de propriedades têm 

apresentado períodos de crescimento semelhantes. De referir que a partir do ano de 2015, se tem 

assistido a maiores diferenças percentuais entre os dois segmentos, o que demonstra que a saída da 

crise vivida no sector do imobiliário, foi muito alavancada inicialmente pelo sector da habitação.  
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Figura 7 - Variabilidade dos índices de preços de propriedades comerciais e habitacionais em Portugal 

(Fonte: INE) 

De facto, o mercado residencial tem apresentado crescimentos nunca antes vistos, alavancando 

também o setor do mercado imobiliário comercial para semelhantes patamares, a ser o espelho das 

variações macroeconómicas e sociais que o país tem sofrido. Porém, e voltando um pouco atrás no 

tempo, desde os anos 90, que a área do retalho, tem assumido um papel fundamental no mercado 

imobiliário comercial em Portugal. Nessa década, e com o aparecimento dos primeiros centros 

comerciais, os portugueses sofreram uma alteração nos hábitos de consumo, optando pelas grandes 

superfícies em detrimento do que era até à data, o comércio de rua, ou seja, o mais convencional 

(Cushman & Wakefield, 2018). A título de exemplo, no final do 2002 os centros comerciais 

representavam aproximadamente 94% da Área Bruta Locável (ABL)2 distribuídos pelas zonas da 

Grande Lisboa e do Grande Porto. Porém, entre 2002 e 2007, assistiu-se a um decréscimo na ABL 

destas grandes superfícies, passando para 84% da ABL, ganhando os imóveis relacionados com o 

comércio de rua, cada vez maior preponderância (Fanico, 2009). A alteração nos hábitos de consumo 

juntamente com o comércio de proximidade têm sido fatores importantes para a maior dinâmica 

verificada neste sector. A acrescer, esta dinâmica tem conduzido a uma consolidação das zonas 

tradicionais de comércio localizadas na zona histórica da cidade e ao mesmo tempo uma revitalização 

de outra zonas com fluxo pedonal relevante.  

Apesar de todas as condicionantes impostas pelo sector bancário e FMI, desde a última crise, o 

imobiliário tem conseguido crescer a um ritmo contínuo e apresentando sinais bastante interessantes. 

Por exemplo, de acordo com o INE, a avaliação bancária do metro quadrado em Lisboa, tem 

apresentado variações significativas, pelo que se poderá novamente fazer um paralelismo com o sector 

                                                   

2 De acordo com o Decreto-Lei n.º 21/2009, a ABL de um conjunto comercial, diz respeito à “área que produz 
rendimento no conjunto comercial, quer seja uma área arrendada ou vendida, e que inclui os espaços de 
armazenagem e escritórios afetos a todos os estabelecimentos   
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comercial, tal como está descrito na figura 8. Embora estes dois setores não tenham sempre o mesmo 

crescimento, poderá ser um importante indicador do desempenho do mercado e da confiança de todo 

o sector financeiro neste tipo de imóveis. O facto do sector bancário, demonstrar maior abertura à 

concessão de crédito e uma economia mais saudável têm sido os principais catalisadores para toda a 

dinâmica que tem estado presente em Portugal e particularmente na cidade de Lisboa.  

 

Figura 8 - Avaliação bancária de imóveis habitacionais na cidade de Lisboa (Fonte: INE) 

Este ressurgimento do imobiliário poderá ser explicado pelos seguintes fatores:  

 Reforço do sector do turismo, maioritariamente desde 2015, principalmente na zona de Lisboa, 

com o aumento da oferta hoteleira e o crescimento do alojamento local (AL)3 nas zonas 

históricas de Lisboa. São disso exemplo, os indicadores apresentados na figura 9;  

 

Figura 9 - Proveitos e número de dormidas dos alojamentos turísticos na cidade de Lisboa (fonte: 

PORDATA)  

                                                   

3 Um Alojamento Local (AL) é um estabelecimento que presta serviço de alojamento temporário a turistas, mediante 
remuneração e que reúnam os requisitos do respetivo regime jurídico, Decreto-Lei 63/2015 de 23 de Abril. 
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 A existência de um regime fiscal favorável para não residentes, o regime de residentes não 

habituais (RNH)4. Portugal, atualmente, apresenta um regime de tributação de rendimentos de 

trabalho/pensões bastante atrativo quando comparado com outros países como por exemplo, 

a França onde este género de tributação é mais elevado;   

 O regime de autorização de residência para investimento (ARI), correntemente designados 

Vistos Gold, em vigor desde Outubro de 2012, foram criados de forma a permitirem a residentes 

estrangeiros, autorização de residência em Portugal para atividades de investimento, mediante 

o cumprimento de uma das opções de criação de riqueza definidas pelo Estado Português. De 

salientar que entre as opções disponibilizadas para a criação de riqueza em Portugal, estão a 

compra de bens imóveis com valor igual ou superior a 500 mil euros, ou a aquisição de bens 

imóveis construídos há mais de 30 anos (ou localizadas em áreas de reabilitação urbana), por 

um valor total superior a 350 mil euros. Outras medidas, como a criação de pelo menos 10 

postos de trabalho ou a transferência de capitais no montante igual ou superior a 1 milhão de 

euros, fazem parte das possíveis medidas de investimento. Na figura 10 está representada a 

importância que o investimento em imobiliário tem neste programa de investimento estrangeiro, 

representando cerca de 90% em valor relativamente ao valor total de investimento;  

 

Figura 10 - Investimento Vistos Gold em Portugal (Fonte: SEF) 

Também está representado na figura 11, o crescimento do investimento estrangeiro em 

volume, e o percentual que o investimento proveniente do exterior representa na valorização 

nesta classe de ativos comparativamente com o investimento nacional. Este volume de 

investimento no imobiliário comercial, contempla, o mercado de escritórios, comércio de rua, 

industrial e logístico, hotéis, entre outros usos. O imobiliário relacionado com o comércio de 

                                                   

4 O regime de residentes não habituais (RNH) foi criado em Portugal no ano de 2009, tendo sido uma medida 
criada pelo Governo, de modo a atrair investimento estrangeiro, constituindo outra via para o incentivo ao 
investimento estrangeiro em Portugal. Os estrangeiros sob este regime têm a facilidade em aumentar a sua riqueza 
num contexto legal de proteção e deter os seus ativos de investimento imobiliário, sob a forma de diversos veículos 
de investimento, beneficiando de isenções fiscais. 
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rua, representa anualmente, uma média de 15% do investimento total realizado no imobiliário 

comercial (JLL, 2017). 

 

Figura 11 - Distribuição do volume total de investimento em imobiliário comercial em Portugal (Fonte: 

Cushman & Wakefield) 

 A juntar a este crescente investimento estrangeiro no imobiliário, está a crescente confiança 

dos investidores e não residentes relativamente aos serviços que Lisboa tem a capacidade 

para oferecer. Dito isto, a mão de obra altamente qualificada e a preços competitivos quando 

comparadas com outras economias desenvolvidas dentro do espaço europeu, excelentes 

acessibilidades e grande nível de segurança, são fatores que pesam na tomada de decisão na 

escolha da capital portuguesa como local de eleição para instalação de empresas. 

3.2 Zonamento da cidade de Lisboa 

Desde a sua criação como município, a cidade de Lisboa tem sofrido diversas reorganizações 

administrativas. No ano de 2012, com a Lei n.º 56/2012, de 8 de Novembro, foi criado um novo mapa 

da cidade baseado num novo modelo de gestão administrativa, descentralizando certas competências 

para as Juntas de Freguesia de forma a obedecer a uma estratégia de modernização e de adaptação 

da cidade às novas exigências administrativas.  

Com esta nova legislação, foi também atualizado o número de freguesias, passando das antigas 53 

para as atuais 24 freguesias, agregando algumas e criando novas. Na figura 12 encontram-se 

representadas as freguesias que atualmente fazem parte do município de Lisboa, estando também 

representadas e legendadas as zonas que constituirão esta abordagem5.  

 

                                                   

5 A freguesia do Parque das Nações não será alvo de análise, pois somente a partir de 2012 passou a integrar o 
município de Lisboa. 
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Figura 12 - Zonas e freguesias em análise 

As zonas em análise apresentam diferentes particularidades entre si. O zoneamento definido, teve 

como base a prática corrente do mercado imobiliário em Lisboa. Essas diferentes singularidades serão 

o ponto de partida para as valorizações ou desvalorizações que os imóveis de comércio de rua 

demonstraram ao longo da década em análise. Certas zonas, pelas suas idiossincrasias, como 

proximidade de zonas de escritórios (i.e., localizações económicas), ou de áreas históricas e interesse 

turístico, apresentarão um maior número de imóveis de comércio de rua. Porém, assiste-se em Lisboa, 

nos últimos anos a uma proximidade do comércio de rua a locais habitualmente conectados apenas 

com a parte residencial, o que tem levado a modificações nos hábitos de consumo e na alteração dos 

usos de certos espaços o que conduz a uma regeneração urbana que a cidade tem sofrido, 

principalmente, desde a última década. As zonas alvo de análise, demonstram entre si alguma 

disparidade no que respeita ao número de edifícios, tal como exibido na figura 13. A zona 2 é a exceção, 

devido sobretudo à sua dimensão superior, acompanhada também pelo número de habitantes. 

 

Figura 13 - Número de edifícios por zona na cidade de Lisboa (adaptado, INE 2011) 

A figura 14 relaciona a área de cada zona com o número de habitantes, de forma, a se ter uma noção 

mais global das características dos locados e evolução demográfica de cada uma das zonas da capital.   
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Figura 14 - Área de cada zona e número de habitantes (adaptado, INE 2011) 

A Zona 1 (Zonas Periféricas) abrange as freguesias pertencentes à zona oriental da cidade e é 

constituída pelas freguesias de Santa Clara, Olivais, Beato e Marvila. A zona 1, é a segunda maior zona 

em área territorial, ocupando aproximadamente 22% da cidade de Lisboa, tal como apresentado no 

quadro 6. A freguesia de Santa Clara, localizada na zona norte da cidade, foi uma das criadas no âmbito 

da reorganização administrativa de 2012, resultando da agregação das antigas freguesias da 

Ameixoeira e de Charneca. A freguesia dos Olivais, a segunda maior de toda a cidade de Lisboa, 

apresenta o mais elevado índice de envelhecimento nesta zona, continua a ser maioritariamente um 

espaço residencial e recreativo, constituindo a sua proximidade do aeroporto, o ponto de maior 

valorização territorial. Continuando na zona oriental de Lisboa, a freguesia do Beato, localizado junto 

ao Rio Tejo, não teve a sua área reformulada, e é a freguesia de menor dimensão nesta zona. Esta 

freguesia, apesar de não contemplar uma grande variedade de imóveis de comércio de rua, contribui 

para o desenvolvimento de outras freguesias fronteiriças, uma vez que possui um vasto património 

cultural, como são disso exemplo, o Convento do Beato ou o Convento de Santa Maria de Jesus.  

Quadro 6 - Características Zona 1 (Fonte: adaptado, INE 2011) 

 

As Zonas em Expansão, designadas por Zona 2, abrangem um total de cinco freguesias: Carnide, 

Lumiar, São Domingos de Benfica, Benfica e Campolide. Começando pela freguesia do Lumiar, ou 

seja, pela parte norte desta zona e da cidade de Lisboa, é de salientar que esta freguesia, foi uma das 

que sofreu alterações relativamente à última reformulação administrativa, agregando território de 

Carnide e cedendo aos Olivais. Dos bairros de maior dinamismo, importa realçar a presença do Bairro 

de Telheiras, construído e desenvolvido nos anos 70. Esta urbanização é uma das mais dinâmicas e 

Características Beato Marvila Olivais Santa Clara TOTAL

1,69 6,23 8,09 3,36 19,37

Peso na área total (%) 2% 7% 9% 4% 22%

N.º de habitantes 12737 37794 33788 22480 106799

Densidade populacional (hab/km2) 7537 6066 4177 6690 5514

N.º de alojamentos 7793 16528 16965 10948 52234

N.º de edificios 1863 1522 2795 1718 7898

Densidade de edíficios (edif/km2) 1102 244 345 511 408

N.º de famílias 5889 14062 14396 8684 43031

N.º de edificios por habitante 0,146 0,040 0,083 0,076 0,074

Índice de envelhecimento (%) 216,60% 135% 247,50% 77,80% 169,23%

     ( 𝑚2)
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mais revitalizadas áreas desta freguesia e de toda a cidade, sendo as suas acessibilidades, comércio 

de rua e serviços, um dos pilares para se destacar como bairro de referência na cidade com o seu 

comércio de rua e população jovem a contribuírem para o dinamismo desta freguesia. De notar que 

esta freguesia apresenta o mais baixo índice de envelhecimento desta zona, tal como é possível 

observar no quadro 7. Continuando, a freguesia de Benfica que tem a maior área entre as que compõem 

a zona, detém, de acordo com os Censos 2011, o maior número de edifícios nesta zona da cidade. A 

Av. Do Uruguai e a Av. Gomes Pereira são as principais artérias desta freguesia. Por fim, será 

importante mencionar, Campolide que detém na sua área, elementos tão importantes na história 

portuguesa como o Aqueduto das Águas Livres ou o Palácio da Justiça. A Avenida José Malhoa, será 

o polo mais importante no que ao comércio de rua diz respeito.   

Quadro 7 - Características Zona 2 (Fonte: adaptado, INE 2011) 

 

A Zona 3 (Outras Zonas Históricas) é constituída por três freguesias, todas fronteiriças entre elas, sendo 

elas, Arroios, Penha da França e São Vicente, tal como discriminado no quadro 8. Estas freguesias, 

são as que têm dos índices mais elevados de envelhecimento. Na sequência da reestruturação 

administrativa de 2012, a freguesia de Penha da França viu a sua área aumentar quatro vezes, 

passando a integrar a antiga freguesia de São João e uma parte da freguesia do Beato. Na Penha da 

França localiza-se uma rua com uma dinâmica comercial considerável, a rua Morais Soares que liga a 

Praça do Chile a uma das colinas da cidade. A freguesia de Arroios, resultante da junção das antigas 

freguesias de São Jorge de Arroios e Pena, juntamente com a antiga freguesia dos Anjos, integra um 

dos mais importantes eixos da cidade de Lisboa, a Av. Almirante Reis. Ao mesmo tempo, abrange uma 

das maiores zonas de escritórios, a zona do Saldanha, integrando também toda a zona da Estefânia e 

o Campo dos Mártires da Pátria. A freguesia de São Vicente, com os seus miradouros, tem vindo a 

dinamizar certas zonas do ponto de vista recreativo. É nesta freguesia que se localiza um dos edifícios 

mais importantes da cidade, o Panteão Nacional e também a estação de Santa Polónia. Esta freguesia 

tem uma localização central privilegiada, que se estende por uma colina e tem o desafio de se adaptar 

às necessidades urbanísticas atuais ao mesmo tempo que procura o equilíbrio entre o turismo e a 

população residente. 

Características Benfica Campolide Carnide Lumiar S. Domingos de Benfica TOTAL

8,02 2,77 3,69 6,57 4,29 25,34

Peso na área total (%) 9% 3,20% 4,30% 8% 5% 30%

N.º de habitantes 36985 15460 19140 45683 33043 150311

Densidade populacional (hab/km2) 4612 5581 5187 6953 7702 5932

N.º de alojamentos 21314 9255 9310 23382 19864 83125

N.º de edificios 2820 2472 1723 1850 1732 10597

Densidade de edíficios (edif/km2) 352 892 467 282 404 418

N.º de famílias 16811 6729 7614 18696 14986 64836

N.º de edificios por habitante 0,076 0,160 0,090 0,040 0,052 0,071

Índice de envelhecimento (%) 263,20% 205,90% 111,10% 96,10% 199,50% 175,16%

     ( 𝑚2)
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Quadro 8 - Características Zona 3 (Fonte: adaptado, INE 2011) 

 

A quarta zona que irá ser alvo de análise neste estudo é a Zona 4 (Zona Ribeirinha) e é composta pelas 

freguesias da Ajuda, Alcântara e Belém, tal como consta no quadro 9. A freguesia de Belém, a mais 

ocidental da cidade, resulta da agregação de duas já extintas freguesias, são elas, São Francisco 

Xavier e Santa Maria de Belém. Nesta zona em concreto, a freguesia de Belém é a que ocupa maior 

área, sendo também a mais populosa. Belém, para além de ser um importante setor residencial da 

cidade é também um dos catalisadores ao nível do turismo, com a Torre de Belém e o Mosteiro dos 

Jerónimos a tomarem papel de destaque neste capítulo. A nível histórico e cultural, é a freguesia com 

maior diversidade no que a este tipo de oferta diz respeito, com variados museus. À sua direita, tem-

se a freguesia da Ajuda, a mais pequena nesta zona e que se situa entre Belém e a serra de Monsanto, 

sendo que é uma das mais antigas freguesias da cidade. A nível de património histórico, importa realçar 

alguns pontos de interesse como o Palácio Nacional da Ajuda ou o Jardim Botânico. Continuando, tem-

se a freguesia de Alcântara, junto ao rio Tejo, onde se situa a Rua da Junqueira, uma das mais 

movimentadas nesta freguesia. O LXFactory e o Village Underground são dois locais importantes de 

comércio e de criatividade que integram esta freguesia.  

Quadro 9 - Características Zona 4 (Fonte: adaptado, INE 2011) 

 

A zona 5 (Estrela/Campo de Ourique) integra a freguesia da Estrela que é uma das novas freguesias 

da cidade, que surgem na sequência da implementação do novo mapa administrativo da capital 

Portuguesa (resulta da junção de três anteriores freguesias, Prazeres, Lapa e Santos-o-Velho). Importa 

destacar nesta zona, a pequena importância que a mesma tem na ocupação territorial, tal como é 

Características Arroios Penha da França São Vicente TOTAL

2,13 2,2 1,25 5,58

Peso na área total 2,50% 3% 2% 7,50%

N.º de habitantes 31634 27967 15399 75000

Densidade populacional (hab/km2) 14852 12712 12319 13441

N.º de alojamentos 21129 17820 10918 49867

N.º de edificios 3255 2572 2475 8302

Densidade de edíficios (edif/km2) 1528 1169 1980 1488

N.º de famílias 15710 13417 7710 36837

N.º de edificios por habitante 0,103 0,092 0,161 0,111

Índice de envelhecimento (%) 236% 246,70% 261% 248%

     ( 𝑚2)

Características Ajuda Alcântara Belém TOTAL

2,88 4,4 5,61 12,89

Peso na área total 3,40% 5,10% 7% 15,50%

N.º de habitantes 15620 13943 16525 46088

Densidade populacional (hab/km2) 5424 3169 2946 3575

N.º de alojamentos 8897 8920 9477 27294

N.º de edificios 2854 1659 3022 7535

Densidade de edíficios (edif/km2) 991 377 539 585

N.º de famílias 6997 6591 7135 20723

N.º de edificios por habitante 0,183 0,119 0,183 0,163

Índice de envelhecimento (%) 250,50% 245,40% 183% 226,30%

     ( 𝑚2)
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comprovado pelo quadro 10, com a freguesia da Estrela a ter um peso de apenas 3% na área total da 

cidade. Campo de Ourique não é só uma zona de retalho de conveniência, com a Rua Ferreira Borges 

a ser uma das mais importantes desta freguesia com o seu grande movimento comercial e lúdico. Esta 

freguesia que resultou da agregação das antigas freguesias de Santa Isabel e Santo Contestável, 

recebeu o nome de Bairro de Campo de Ourique e compreende o retângulo entre as Ruas Ferreira 

Borges e Tomás de Anunciação, Campo de Ourique e Saraiva de Carvalho.  

Quadro 10 - Características Zona 5 (Fonte: adaptado, INE 2011) 

 

A Zona 6 (Centro Histórico) é aquela que apresenta maior densidade de imóveis de comércio de rua 

por área. No quadro 11 é descrita a caraterização das várias freguesias. A freguesia da Misericórdia, 

foi criada na sequência da reformula de freguesias, e é o resultado da agregação das já extintas 

freguesias da Encarnação, Mercês, Santa Catarina e São Paulo, assim como uma pequena parte da 

antiga freguesia de Santa Justa. 

Quadro 11 - Características Zona 6 (Fonte: adaptado, INE 2011) 

 

Atualmente, esta freguesia tem uma área de 1,11  𝑚2, sendo a mais pequena da zona 6. Nesta 

freguesia, importa salientar o Bairro Alto, Príncipe Real e Cais do Sodré, que são importantes áreas de 

interesse turístico e de atividade comercial de rua. A leste da freguesia da Misericórdia, encontra-se 

Santa Maria Maior. Tal como a freguesia da Misericórdia, Santa Maria Maior também surge devido à 

agregação de 12 antigas freguesias, a maior junção de freguesias a nível nacional, juntando bairros 

consagrados como Alfama, Baixa, Castelo, Chiado ou Moraria. Por último, e a norte das duas anteriores 

Características Campo de Ourique Estrela TOTAL

1,65 2,71 4,36

Peso na área total 2% 3% 5%

N.º de habitantes 22132 20116 42248

Densidade populacional (hab/km2) 13413 7423 9690

N.º de alojamentos 13815 13144 26959

N.º de edificios 2651 2879 5530

Densidade de edíficios (edif/km2) 1607 1062 1268

N.º de famílias 10531 9325 19856

N.º de edificios por habitante 0,120 0,143 0,131

Índice de envelhecimento (%) 221,50% 170,40% 195,95%

     ( 𝑚2)

Características Misericórdia Santa Maria Maior Santo António TOTAL

1,11 1,49 1,49 4,09

Peso na área total 1% 2% 2% 5%

N.º de habitantes 13041 12976 11855 37872

Densidade populacional (hab/km2) 11749 8709 7956 9260

N.º de alojamentos 10548 10729 8583 29860

N.º de edificios 2233 2386 1606 6225

Densidade de edíficios (edif/km2) 2012 1601 1078 1522

N.º de famílias 6583 6326 5784 18693

N.º de edificios por habitante 0,171 0,184 0,135 0,164

Índice de envelhecimento (%) 228,90% 258,70% 213,80% 233,80%

     ( 𝑚2)
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freguesias, destaca-se a freguesia de Santo António que integra a Avenida da Liberdade, uma das 

principais avenidas da cidade de Lisboa no que ao comércio de rua diz respeito. Esta freguesia também 

integra uma parte da área do Príncipe Real, outro espaço de grande atividade na cidade de Lisboa. Na 

figura 15, apresenta-se a média de pessoas que circulam por hora nas principais artérias desta zona, 

o que pode ser um forte indicador da importância que o comércio de rua desempenha nesta zona dentro 

da cidade de Lisboa. De acordo com a consultora JLL, esta zona que abrange Avenida da Liberdade, 

Baixa (Rua Augusta), Chiado (Rua Garrett e Rua do Carmo) e Restauradores/Rossio, é considerada 

pelos analistas em mercado imobiliário relacionado com comércio de rua como sendo as localizações 

tradicionais dentro da capital portuguesa. Estas artérias representaram no final de 2018, um total 

198.000,00 𝑚2 distribuídos por mil lojas, o que é traduzido por um crescimento de 25% em área 

relativamente a 2008.  

 

Figura 15 - Média de pessoas que circulam por hora 

A zona das Avenidas Novas, denominada zona 7 e localizada na zona centro da cidade, é constituída 

por três freguesias, Alvalade, Areeiro, Av. Novas. A freguesia de Alvalade para além da renovação e 

mudança de uso em alguns dos seus espaços físicos, encontra-se em fase de renovação geracional, 

apesar do elevado índice de envelhecimento apresentado no quadro 12. A Av. da Igreja juntamente 

com a Av.de Roma, são os eixos de maior relevo nesta freguesia, no que respeita à movimentação 

pedonal aleada à dinâmica do comércio de rua e de proximidade. Também as Av. do Rio de Janeiro e 

do Brasil são importantes elementos de dinâmica no que toca ao comércio de rua. Nesta freguesia 

encontram-se instaladas diversas instituições de ensino universitário. Fronteiriça e a sul, a freguesia do 

Areeiro, a menor em dimensão entre as que integram a zona, tem na sua área importantes zonas de 

atividade comercial de rua, como são a Praça de Londres e Av. Guerra Junqueiro. Por último, a 

freguesia das Av. Novas que nasceu a partir da agregação das freguesias de S. Sebastião da Pedreira, 

Nossa Senhora de Fátima e parte da freguesia de Campolide. A freguesia das Av. Novas tem contado 

desde a última década, com um comércio de rua totalmente renovado. A abertura do centro comercial 

El Corte Inglês em 2001, localizado na Av. António Augusto de Aguiar, contribui positivamente para 

uma renovação nas ruas envolventes a este espaço comercial. Apesar de uma oferta muito 

heterogénea as Avenidas Novas contribuem com eixos bastante importantes para valorização do 

comércio de rua nesta zona, como são disso exemplo, as Avenidas 5 de Outubro, Avenida Duque de 

Ávila, Avenida da República e Avenida Fontes Pereira de Melo.  
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Quadro 12 - Características Zona 7 (Fonte: adaptado, INE 2011) 

 

3.3 Análise Estatística   

Nesta fase, serão abordadas as relações entre zonas e variáveis, através de estatística descritiva, aqui 

materializado pelo coeficiente de correlação de Pearson. Também e relativamente a algumas análises 

estatísticas a realizar antes de determinar quais as variáveis com capacidade preditiva em cada zona, 

é de referir a utilização da análise de variância (ANOVA – analysis of variance), através dos testes Post-

Hoc e Subconjuntos Homogéneos. 

Ao se analisar um grande grupo de zonas, com características distintas, como já abordado, é 

expectável que possam existir relações entre as mesmas. A matriz de correlação de Pearson, poderá 

ser utilizada entre zonas e serve para medir o grau de correlação entre os índices do valor de transação 

nas diversas zonas. Assim, será possível relacionar dinâmicas semelhantes existentes entre zonas e 

também entre variáveis. O coeficiente de correlação, normalmente representado por 𝜌 de Pearson, 

mede o grau dessa correlação (neste caso, entre variáveis e entre zonas), sendo que 𝜌 > 0, indica uma 

correlação positiva entre duas variáveis ou entre duas zonas. O 𝜌 < 0 corresponde a uma correlação 

negativa, ou seja, se uma certa variável tem um incremento então a correspondente com quem é 

estabelecida uma conexão, diminui. O 𝜌 = 0 quando sucede, significa que não existe qualquer 

dependência linear entre duas variáveis.   

Também e relativamente a algumas análises estatísticas a realizar antes de determinar quais as 

variáveis com capacidade preditiva em cada zona, é de referir a utilização da análise de variância 

(ANOVA – analysis of variance), através dos testes Post-Hoc e Subconjuntos Homogéneos. O principal 

objetivo de uma ANOVA é a comparação de 2 ou mais grupos em relação à sua localização. Analisou-

se a variabilidade das zonas ao longo do intervalo temporal definido, através de um fator, o índice do 

valor da transação. Os requisitos exigidos nesta análise, são:  

 os grupos, neste caso os valores dos índices dos valores de transação de imóveis de comércio 

de rua na cidade de lisboa, devem ser independentes entre si;  

 cada grupo de observações provém de uma distribuição normal;   

 a variância dos valores de transação nas várias zonas devem ser os mesmos.   

Características Alvalade Areeiro Av. Novas TOTAL

5,34 1,74 2,99 10,07

Peso na área total 6,20% 2% 3,50% 11,70%

N.º de habitantes 31812 20131 21625 73568

Densidade populacional (hab/km2) 5957 11570 7232 7306

N.º de alojamentos 18836 12558 14532 45926

N.º de edificios 2518 1419 1853 5790

Densidade de edíficios (edif/km2) 472 816 620 575

N.º de famílias 14403 9250 9899 33552

N.º de edificios por habitante 0,079 0,070 0,086 0,079

Índice de envelhecimento (%) 239,30% 208,10% 209,80% 219,07%

     ( 𝑚2)
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Os testes Post-Hoc são análises uni variadas, ou seja, para um certo fator, as diferenças entre a 

variabilidade no valor de transação para as restantes zonas não são tidas em consideração. Através 

do teste Post-Hoc (utilizando a variante Tukey HSDBC) e a partir da análise das significâncias entre 

zonas, foi possível determinar as diferenças significativas entre cada uma das zonas em análise. Assim, 

e no período em questão, foi possível determinar e perceber as diferenças estatísticas entre as zonas 

nos anos em análise. Se a significância for inferior a 0,05 então existem diferenças estatísticas 

significativas entre os valores dos índices de transação de cada uma das zonas, pelo contrário, se o 

valor for superior será porque as zonas apresentam comportamentos semelhantes. O Teste dos 

Subconjuntos Homogéneos, é utilizado para determinar a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias dos valores de transação de 2 ou mais grupos independentes para um 

alfa igual a 0,05.  

Continuando, e de forma a entender quais os determinantes com influência estatística relativamente à 

evolução dos diversos índices do valor de transação dos imóveis localizados em todas as zonas, será 

utilizada uma Regressão Linear Múltipla (RLM). De acordo com (Kuiper, 2008), os principais objetivos 

de uma RLM, são os seguintes:  

1. desenvolver um modelo com a capacidade de descrever a relação entre a variável explicativa 

e a variável de resposta;  

2. utilização de um conjunto de dados da amostra para realizar a aproximação do comportamento 

real. Um modelo regressivo pode ser usado para prever valores de resposta de variáveis 

explicativas dentro do intervalo temporal dos dados de amostra;  

3. as teorias sobre a combinação de variáveis independentes, como a multicolinearidade ou a 

normalização dos dados, devem ser incluídas na confirmação do modelo. A regressão será 

então desenvolvida para determinar a contribuição que cada variável exógena terá na previsão 

da variável de resposta.    

Nesta abordagem estatística todas as variáveis serão definidas no mesmo intervalo temporal. O 

coeficiente de correlação múltipla explica a variabilidade da variável dependente, com base no conjunto 

total das variáveis independentes ou explicativas,    

 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝑥𝑖1𝛽1 + 𝑥𝑖2𝛽2 +⋯+ 𝑥𝑖𝑘𝛽𝑘 + 𝑒𝑖         𝑖 = 1,2, …𝑛    (2) 

Onde 𝑦𝑖, representa a variável dependente que dependerá das covariáveis 𝑥𝑖𝑘. Os parâmetros 𝛽𝑘 que 

constituem o peso que cada variável dependente representa na variável de resposta, será determinado 

no final do modelo. Assim, por cada unidade de variação de 𝑥𝑖𝑘, o valor da variável 𝑦𝑖 irá sofrer uma 

variação igual a 𝛽𝑘unidades. O termo 𝑒𝑖, que simboliza o erro, é dado pela diferença entre o valor 

previsto pela regressão linear e o valor real da variável aquando a sua introdução no modelo estatístico. 

O primeiro termo presente na expressão, diz respeito à interceção da regressão com o eixo 𝑦, sendo 

um valor constante.   
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Relativamente ao coeficiente de regressão, 𝑅2, este é uma medida de desempenho da aproximação 

do modelo ao valor real. É uma importante medida do ajuste do modelo, refletindo a percentagem da 

variância da variável dependente explicada pela variância das variáveis independentes.   

A multicolinearidade expressa a relação entre duas variáveis independentes, e é uma das questões 

que importa verificar na RLM, pois não é um bom indício quando as variáveis independentes possuem 

relações lineares ou aproximadamente exata (i.e., coeficiente de correlação próximo de 1). Usualmente 

o 𝑅2, é o coeficiente que melhor explica o efeito da multicolinearidade.   

Assim a RLM, é definida com base nas seguintes premissas:  

 existência de uma relação linear entre a variável dependente e as variáveis independentes;  

 as variáveis independentes não deverão estar excessivamente correlacionadas umas com as 

outras, o que poderá originar multicolinearidade;  

 a variável de resposta, ou dependente, é selecionada de forma completamente 

independentes das variáveis introduzidas pelo utilizador, de forma a tentar encontrar a 

relação entre as variáveis. 

3.4 Variáveis 

Neste caso de estudo, a variável dependente escolhida foi o índice do valor de transação de imóveis 

de comércio de rua. Esta variável corresponde ao valor médio trimestral num determinado período, 

normalizado pelo valor médio num período de referência homólogo ao trimestre de 2008 e permite 

avaliar a evolução dos preços ao longo do tempo de uma forma indireta. Os dados de transação que 

constituem a base de dados utilizada acarretam questões de confidencialidade, razão que justifica a 

não utilização dos valores absolutos. Adicionalmente, procedeu-se a uma série de contactos junto de 

entidades envolvidas neste segmento de mercado, como consultoras imobiliárias ou entidades que 

realizam organização e processamento estatístico. A partir destes contactos foi possível obter valores 

de arrendamento prime6 e da yield prime (i.e., taxa de rendibilidade em investimento imobiliário prime), 

disponibilizados pela consultora Cushman & Wakefield para a zona do Chiado, tal como é descrito 

pelas figuras 16 e 17. Com estes dois conceitos será possível fazer uma comparação percentual entre 

os valores transação prime e os índices de transação médios da zona onde o prime está inserido.   

 

                                                   

6 A renda prime, de acordo com a JLL, representa o nível de valores de arrendamento praticado em zonas de 
excelente localização no respetivo segmento do mercado imobiliário, e com determinadas características 

específicas. Em Portugal,  este tipo de rendas é traduzida por uma unidade standard de 200 𝑚2, com 8 metros de 

frente e 25 metros de profundidade. 
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Figura 16 - Arrendamento prime na cidade de Lisboa – Chiado (Fonte: Cushman & Wakefield) 

 

 

Figura 17 - Taxa de rentabilidade (yield) prime na cidade de Lisboa - Chiado (Fonte: Cushman & 

Wakefield) 

Uma vez que este estudo apenas relaciona os preços de transação, serão transformados os valores 

de arrendamento (€ 𝑚2/⁄ mês) em valores de transação (€ 𝑚2⁄ ), através da seguinte expressão:  

     

 𝑉 = 𝑅 × (12 𝑡)⁄  (3) 

Com:                                              

𝑉 - Valor comercial da propriedade;  

𝑅 – Renda mensal bruta;  

𝑡 - Taxa de rentabilidade ou yield.    

Estes valores prime permitirão fazer uma comparação entre os valores praticados para imóveis de 

gama excelente (i.e. localizados na melhor zona da cidade) com os índices do valor de transação 
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médios praticados na zona, onde o prime se insere. Os valores considerados mais à frente, e que 

servirão de base para a análise dos resultados, são os valores médios dentro de cada zona 

normalizados ao trimestre.   

Foram recolhidas 34 variáveis de diversos quadrantes e características que se admitiram poder 

contribuir para explicar a formação do preço de imóveis de comércio de rua, com base em estudos 

anteriores e na informação disponível. A escolha das variáveis que se encontram discriminadas entre 

os quadros 13 e 14 teve como base, os dados recolhidos a partir da literatura que foi alvo de análise 

no capítulo 2 deste documento. Assim, decidiu-se, e de forma a uma melhor classificação e 

segmentação, agrupar as variáveis que serão introduzidas nesta metodologia em dois grupos distintos. 

O primeiro, onde se enquadram as que se encontram relacionadas com o ambiente económico-

financeiro do país e do resto do mundo e o segundo, com a contabilização de variáveis relacionadas 

com o turismo, demografia ou indicadores de construção civil.   

Para além da variedade de fatores que servem de dados no modelo estatístico, também a diversidade 

de fontes consultadas é um exemplo da robustez e diversificação das variáveis independentes que se 

pretendem introduzir no modelo. Por exemplo, como está representado nos quadros 13 e 14, foram 

consultadas um total de 5 fontes distintas, Banco de Portugal (BdP), Instituto Nacional de Estatística 

(INE), Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Pordata e Comissão de Mercados e Valores 

Mobiliários (CMVM). Para além do mais, as organizações que fornecem os dados às entidades com 

capacidade estatística para os tratar também apresentaram uma gama bastante alargada, sendo disso 

exemplo, a Conservatória do Registo Automóvel ou a Cimpor & Secil.   

Acrescenta-se que, todas as variáveis exógenas foram recolhidas através da consulta de bases de 

dados de instituições altamente credíveis e conceituadas em Portugal. Este facto, aumentará 

certamente a qualidade dos dados, bem como a sua credibilidade o que será fundamental para a 

veracidade e validação do modelo. 

De realçar, a existência de algumas variáveis que poderiam ser introduzidas neste modelo, mas que 

devido à sua especificidade, à sua representatividade na literatura abordada, ou por não contabilizarem 

o período temporal que está a ser analisado, não puderam ser levadas em consideração para este 

estudo. Nestas variáveis, enquadram-se por exemplo, alguns indicadores bancários (Davis & Zhu, 

2009), valor das vendas em lojas de comércio de rua (Krystalogianni et al., 2004), ou o investimento do 

setor privado na compra de bens imóveis (Davis & Zhu, 2011).  
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Quadro 13 - Descrição das variáveis económicas/ financeiras e macroeconómicas 

 

  

Quadro 14 - Descrição das variáveis relacionadas com o turismo, demografia e construção civil 

 

Abreviatura Variável Descrição Unidade Fonte

E3M Euribor 3 Meses
Taxa de juro interbancária de referência com base nas taxas diárias do mercado monetário do 

euro, publicadas na convenção Act/360 dias (EURIBOR: Euro Interbank Oferred Rate); Média 

de valores 3 meses 

percentagem European Banking Federation (BdP)

E6M Euribor 6 Meses
Taxa de juro interbancária de referência com base nas taxas diárias do mercado monetário do 

euro, publicadas na convenção Act/360 dias (EURIBOR: Euro Interbank Oferred Rate); Média 

de valores 6 meses

percentagem European Banking Federation (BdP)

PSI20 Índice PSI20

Índice de cotações de acções PSI 20 (fim de período); Principal índice de referência do 

mercado de capitais Português, sendo composto pelas acções das 20 maiores empresas 

Portuguesas

percentagem NYSE - EURONEXT (BdP)

PIB Produto Interno Bruto Produto Interno Bruto - taxa de variação homóloga, ref. 2006 (corrigido de sazonalidade) percentagem INE

CPRIV Consumo Privado
Total das despesas de consumo final (famílias residentes e ISFLSF) - taxa de variação 

homóloga, ref.2006 (corrigido de sazonalidade)
percentagem INE

CPUB Consumo Público 
Total das despesas de consumo final (Admin. Públicas) - taxa de variação homóloga, ref.2006 

(corrigido de sazonalidade) 
percentagem INE

FBCF Formação Bruta de Capita Fixo 

Ativos duradouros produzidos ou adquiridos pela população, para uso em período maior do 

que um ano no seu processo de produção - taxa de variação homóloga, ref.2006 (corrigido de 

sazonalidade)

percentagem INE

PROCINT Procura Interna
Bens e serviços que a população compra durante um ano; englobam a compra de bens de 

consumo pelas famílias, pelo Estado e pelas empresas - taxa de variação homóloga, ref.2006 

(corrigido de sazonalidade)

percentagem INE

DIVEXT Dívida Externa Líquida Diferença entre o que o país deve ao estrangeiro e o que tem a receber do estrangeiro euros BdP (PORDATA)

EXP Exportações
Somatório das mercadorias que partiram de Portugal com destino a países estrangeiros - 

taxa de variação homóloga, ref. 2006 (corrigido de sazonalidade)
percentagem INE

IMP Importações
Somatório das mercadorias que entraram em Portugal, tendo como origem os países 

estrangeiros - taxa de variação homóloga, ref. 2006 (corrigido de sazonalidade)
percentagem INE

ISE Indicador do Sentimento Económico 
Indicador de Sentimento Económico - contempla as condições do momento e o sentimento 

económico nos próximos 6 meses (valor corrigido de sazonalidade)
índice (adimensional) Comissão Europeia (BdP)

ICCONS Indicador de Confiança dos Consumidores
Indicador de Confiança dos Consumidores - mede o optimismo dos consumidores em relação 

ao momento e expectativas a longo prazo (valor corrigido de sazonalidade)
percentagem Comissão Europeia (BdP)

RMM Rendimento Médio Líquido Mensal Rendimento médio líquido mensal da população empregada por conta de outrém euros INE

TAXA_DESEMP Taxa de Desemprego
Taxa de desemprego da população ativa com idade entre 15 e 74 anos (ajustada de 

sazonalidade)
percentagem INE

TAX_EMP Taxa de juro nos emréstimos a empresas

Taxa de juro sobre novas operações de empréstimos a empresas; Nas empresas aqui 

referidas incluem-se todas as empresas que produzem bens e serviços para venda no 

mercado, exceptuando os bancos e seguradoras

percentagem BdP

TAX_HAB Taxa de juro nos empréstios para habitação Taxa de juro nos contrato de crédito à habitação percentagem INE

BALANÇA_COM Saldo da balança comercial
Saldo da balança comercial, bens e serviços - corresponde à diferença entre exportações e 

importações
euros PORDATA (BdP)

IDE Investimento Direto Estrangeiro

Investimento Direto Estrangeiro em Portugal, corresponde ao investimento realizado em 

Portugal proveniente de empresas que operam fora da economia nacional. Este tipo de 

investimento implica deter 10% de uma empresa de outro país

euros BCE (BdP)

OT10_PT Obrigações do Tesouro Portugal
Taxa mensal de rendibilidade de Obrigações do Tesouro de Portugal emitidas a taxa fixa, por 

prazo de 10 anos
percentagem EUROSTAT (BDP)

OT10_ALEM Obrigações do Tesouro Alemanha
Taxa anual de rendibilidade de Obrigações do Tesouro da Alemanha emitidas a taxa fixa, por 

prazo de 10 anos
percentagem EUROSTAT (PORDATA)

IPC Índice de Preço no Consumidor (Global)

Corresponde ao aumento de preços no consumidor. É uma medida do preço médio 

necessário para comprar bens de consumo e serviços. Este índice é utilizado para medir 

tendências de inflação

percentagem INE

UP_FII UP emitidas por FII
Valor mensal das Unidades de Participação (UP) emitidas por Fundos de Investimento 

Imobiliário
euros BdP

IMOB_GOLD
Aquisição de bens imóveis no programa 

Vistos Gold

Investimento total na compra de imóveis, no âmbito do programa de atribuição de 

residência para atividade de investimento, criado pelo Estado Português - Vistos Gold
euros SEF

RISCO_FINANC
Capital de risco investido nas áreas 

financeiras & seguros
Valor anual do capital de risco investido no setor das áreas financeiras e de seguros euros CMVM

RISCO_IMOB Capital de risco investido no imobiliário Valor anual do capital de risco investido no setor do imobiliário euros CMVM

Abreviatura Variável Descrição Unidade Fonte

REVPAR RevPar na AML
Receita por quarto disponível na Área Metropolitana de Lisboa, é uma medida de 

desempenho no Turismo
euros INE

POP_ESTRANG
População estrangeira que solicitou o 

estatuto de residente por 100 hab.

População estrangeira que solicitou o estatuto de residente por 100 habitantes na cidade de 

Lisboa
numérica (pessoas) INE

POP_LIS População residente no munícipio de Lisboa População residente no município de Lisboa numérica (pessoas) INE

ICC Índice de Custos na Construção Corresponde à variação dos custos no setor da construção percentagem INE

CIM Índice das Vendas de Cimento
As vendas de cimento são um dos melhores indicadores do desempenho da actividade da 

construção
índice (adimensiona) CIMPOR+SECIL (BdP)

NOVOS_FOGOS Número de novos fogos Número de fogos licenciados na construção nova para habitação familiar em Portugal númérica INE

AVAL_BANC Avaliação bancária do m2 em Lisboa Valores médios de avaliação bancária (euro/m2) dos alojamentos na cidade de Lisboa euros INE

VEÍCULOS Veículos novos vendidos por 1000 hab. Número de véiculos novos vendidos por 1000 habitantes em Portugal numérica
Conservatória do 

Registo Automóvel (INE)
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Todas as variáveis presentes nos quadros 15 e 16, e descritas estatisticamente com base nos 

parâmetros mais comuns de descrição estatístico, contém 44 observações. Algumas destas variáveis 

foram normalizadas de forma a ser possível uma análise na mesma ordem de grandeza. Esta 

normalização foi aplicada às variáveis em que a sua unidade de medição era euros ou numérica. A 

utilização destes valores normalizados irá permitir entender e avaliar de um melhor modo, o impacto 

que as diferentes variáveis têm nas diversas zonas. 

Quadro 15 - Caracterização estatística 1) 

 

 

Quadro 16 - Caracterização estatística 2) 

 

Abreviatura Variável N Mínimo Máximo Média
Desvio 

Padrão
Variância

E3M Euribor 3 Meses 44 -0,33 2,89 0,4936364 0,9391859 0,882

E6M Euribor 6 Meses 44 -0,27 2,97 0,6291 0,96684 0,935

PSI20 Índice PSI20 44 -7,0333333 7,5666667 -0,6098485 3,5789045 12,809

PIB Produto Interno Bruto 44 -4,5 3,1 0,1545455 2,4230919 5,871

CPRIV Consumo Privado 44 -6,2 3,4 0,2772727 2,9811706 8,887

CPUB Consumo Público 44 -3,9 3,1 -0,4181818 2,0301532 4,122

FBCF Formação Bruta de Capita Fixo 44 -19,9 11,3 -1,5977273 8,4420456 71,268

PROCINT Procura Interna 44 -9,7 4,1 -0,2613636 3,867408 14,957

DIVEXT Dívida Externa Líquida 44 3,336E+10 4,526E+10 4,113E+10 4,21E+09 1,773E+19

EXP Exportações 44 -18,1 10,3 3,9954545 5,9479899 35,379

IMP Importações 44 -14,8 13,3 2,5068182 7,2575349 52,672

ISE Indicador do Sentimento Económico 44 76,2 112,86667 96,402273 11,617665 134,97

ICCONS Indicador de Confiança dos Consumidores 44 -44,666667 -2,5666667 -23,081061 13,152749 172,995

RMM Rendimento Médio Líquido Mensal 44 802 896 827,45 24,274 589,23

TAXA_DESEMP Taxa de Desemprego 44 6,6333333 17,3 11,869697 2,891767 8,362

TAX_EMP Taxa de juro nos emréstimos a empresas 44 2,41 6,66 4,6163636 1,400148 1,96

TAX_HAB Taxa de juro nos empréstios para habitação 44 1,0283333 5,2646667 2,0519621 1,2992958 1,688

BALANÇA_COM Saldo da balança comercial 44 -4,192E+09 954125000 -681634091 1,866E+09 3,483E+18

IDE Investimento Direto Estrangeiro 44 7,581E+10 1,198E+11 9,591E+10 1,456E+10 2,119E+20

OT10_PT Obrigações do Tesouro Portugal 44 1,79 13,223333 5,0409848 2,9795738 8,878

OT10_ALEM Obrigações do Tesouro Alemanha 44 0,09 3,98 1,6445455 1,2707688 1,615

IPC Índice de Preço no Consumidor (Global) 44 -1,51 3,9133333 1,1868182 1,383794 1,915

UP_FII UP emitidas por FII 44 3,219E+10 4,051E+10 3,629E+10 2,479E+09 6,144E+18

IMOB_GOLD
Aquisição de bens imóveis no programa Vistos 

Gold 44
67590274 210106496 118194238 61768141 3,815E+15

RISCO_FINANC
Capital de risco investido nas áreas financeiras 

& seguros 44
40725000 120800000 66290909 24505290 6,005E+14

RISCO_IMOB Capital de risco investido no imobiliário 44 2750000 95100000 45175000 38801070 1,506E+15

Abreviatura Variável N Mínimo Máximo Média
Desvio 

Padrão
Variância

REVPAR RevPar na AML 44 40,54369 78,330169 51,195241 13,173529 173,542

POP_ESTRANG
População estrangeira que solicitou o estatuto 

de residente por 100 hab. 44 0,275 0,7525 0,42 0,1763387 0,031

POP_LIS População residente no munícipio de Lisboa 44 504718 550466 525471 19037,14 362412697

ICC Índice de Custos na Construção 44 0,9239667 1,0632333 0,9850182 0,0360054 0,001

CIM Índice das Vendas de Cimento 44 29,8 104,1 52,570455 22,303616 497,451

NOVOS_FOGOS Número de novos fogos 44 1566 14394 4416,57 2916,952 8508609,4

AVAL_BANC Avaliação bancária do m2 em Lisboa 44 1760,8333 2163,1667 1921,3409 120,4797 14515,357

VEÍCULOS Veículos novos vendidos por 1000 hab. 44 2,5975 6,19 4,7406818 1,1937644 1,425
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3.5 Recolha e tratamento de dados   

Relativamente a todo o processo de pesquisa e posterior recolha dos dados para análise estatística, 

devido sobretudo à dispersão de dados, é de referir a complexidade em obter certos elementos que 

serão determinantes para o sucesso da abordagem.  

A dificuldade em garantir estes dados estatísticos teve principalmente a haver com a confidencialidade 

associada a este tipo de dados no nosso país. A título de exemplo, nos EUA, os valores de transação 

são disponibilizados publicamente, constituindo uma base de dados de grande dimensão, onde 

investidores ou compradores marginais poderão ter acesso aos valores de mercado de certas zonas. 

Os dados utilizados têm como intervalo temporal o período 2008-2018, e estão organizados por data 

de transação, sendo que a variável dependente, está normalizada ao ano, semestre e trimestre. Além 

disso, esta base, inclui ainda outras variáveis que são importantes para caracterizar outros fatores, 

como as zonas, freguesias, ano de construção, número de pisos onde se localiza o imóvel, área, ou o 

ónus. Por bem, de forma a aumentar a representatividade e simplificar todo o processo, optou-se por 

considerar os valores dos índices de transação trimestrais para o desenvolvimento do modelo. Um dos 

problemas dos valores que integram esta extensa base de dados, com 4636 transações, é o facto de 

existir alguma dispersão na representatividade dos dados ao longo dos vários anos e zonas que 

compõem a cidade de Lisboa, tal como consta na figura 18. Nesta figura encontram-se representadas 

o número de transações em cada um dos anos, assim como o seu percentual relativamente ao total de 

transações. É percetível um maior número há medida que se tende para o último ano analisado. 

 

Figura 18 - Número e distribuição percentual das transações por cada ano do estudo 

Certas zonas têm números de transações muito reduzidos, o que poderá afetar a média, aumentando 

a dispersão dos resultados comparativamente com outras zonas que apresentem um número mais 

regular de transações efetuadas. No quadro 17 está representada uma estatística descritiva daquilo 

que é a caraterização das várias zonas, assim como do valor global da cidade de Lisboa .  
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Quadro 17 – Caracterização estatística das várias zonas 

 

A partir do momento em que se obteve a base de dados, procedeu-se à recolha das variáveis 

independentes de acordo com a literatura consultada na fase inicial deste documento. Porém, e tendo 

em conta que a base de dados se encontrava com os valores unitários indexados ao mês, trimestre e 

ano de 2008, optou-se pela agregação dos dados recolhidos numa granulometria trimestral, de forma 

a não aumentar muito as observações e ser coincidente com a periodicidade da variável independente. 

Desta forma, atingiu-se um número total de 44 observações, 4 em cada ano, no intervalo 2008-2018.  

No desenvolvimento deste trabalho foi utilizado o programa de modelação de dados estatísticos SPSS, 

para obtenção dos modelos múltiplo-regressivos nas diversas zonas, e também para analisar certas 

análises de variância que precedem o estudo das dinâmicas de preços nas diferentes zonas que 

compõem o estudo.   

De referir nesta fase, que devido aos dados recolhidos apresentarem diferentes periodicidades foi 

necessário fazer uma transformação para a periodicidade temporal que está a ser utilizada (ex.: anual 

ou mensal em trimestral), de forma a ajustar as escalas temporais de forma homogénea. Esta 

passagem temporal, grande parte das vezes é recomendada pela entidade que cede os dados, no 

entanto, quando não é sugerido tomou-se as seguintes hipóteses:  

 conversão dos valores mensais em trimestrais através da soma ou da média dos dados 

recolhidos;  

 no caso das séries que contenham apenas valores apenas anuais, assumir um valor constante 

ou uma distribuição uniforme, consoante a variável. 

Outro fator a ter em atenção, sucede quando determinadas séries se encontram incompletas. Assim e 

dependendo do valor se situar no inicio, no fim ou em certas datas dentro da série, tomou-se os 

seguintes procedimentos para os valores em falta:   

1. no caso do valor desconhecido se localizar no meio da série, optou-se por fazer uma 

interpolação;  

2. se for um valor num dos extremos da série (início ou fim), considerou-se o valor igual ao último 

conhecido. 

Zona Média Desvio Padrão N.º de transações Área (Km2)

1 0,5142 0,1343 204 19,37

2 0,8605 0,4967 694 25,34

3 0,6463 0,1723 921 5,58

4 0,7004 0,1054 405 12,89

5 0,8112 0,2412 560 4,36

6 1,1334 0,2546 1060 4,09

7 1,0981 0,2412 792 10,07

Global 0,8999 0,1123 4636 81,70
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A acrescentar, optou-se por normalizar todos os dados numéricos recolhidos, de forma a permitir uma 

análise na mesma ordem de grandeza. Este procedimento surge da necessidade de adaptar os valores 

na mesma escala de modo a entender as suas dinâmica e crescimentos. Através da normalização foi 

possível reduzir a redundância do sistema, aumentando o desempenho das variáveis independentes e 

consequentemente de todo o sistema. A expressão utilizada para efetuar a normalização encontra-se 

representada na equação 4.  

𝑋(𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂) =
𝑋 (𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅) −𝑀𝐼𝑁𝐼𝑀𝑂(𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐸𝑆)

𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝑂 (𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐸𝑆) −𝑀𝐼𝑁𝐼𝑀𝑂(𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐸𝑆)
 

 

(4) 

Com:  

𝑋(𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂) – Valor da variável independente normalizado; 

𝑋 (𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅) – Valor da variável independente recolhido a partir das bases de dados consultadas;  

𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝑂 (𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐸𝑆) – Valor máximo da variável independente recolhido a partir das bases de dados 

consultadas; 

𝑀𝐼𝑁𝐼𝑀𝑂(𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐸𝑆) – Valor mínimo da variável independente recolhido a partir das bases de dados 

consultadas.  

Deste modo, conseguiu-se intervalar os valores numéricos numa gama entre 0 e 1, o que permitiu uma 

melhor comparação entre as variáveis independentes.   
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4 Análise dos resultados 

4.1 Correlações e grupos 

No quadro 18, apresenta-se a correlação de Pearson para os índices das várias zonas sob estudo. 

Com a escala de cores pretende-se salientar a força da relação dos valores dos índices médios anuais 

de transação entre as várias zonas em estudo, assim como o valor total que simboliza o valor médio 

de todas as transações - Global.  

Quadro 18 - Correlação de Pearson para as diferentes zonas 

 

A correlação de Pearson apenas avalia a existência de uma relação linear e assume que as 

variabilidades das características dos imóveis nas diferentes zonas são equivalentes. Tal pode ser 

muito diferente da realidade, existindo zonas da cidade em que as características dos imóveis são muito 

distintas e por isso o seu valor também o é. Destacam-se as relações entre a zona 3 e a zona 6, zona 

3 e global, e zona 6 e global. As zonas 3 e 6 são fronteiriças entre si e será por isso, um dos motivos 

para a correlação de 0,521 presente entre as duas. As correlações entre as zonas poderão ser 

explicadas também pela representatividade, sendo que as zonas com maiores correlações são também 

as com maior número de transações (e.g. zona 3 e zona 6). A mais alta correlação corresponde à zona 

6 e global, sendo o seu valor de 0,708. Porém, e no cômputo geral, as diferentes zonas de Lisboa 

apresentam uma correlação relativamente baixa, o que demonstra uma dinâmica muito própria e 

singular das diversas zonas que constituem a capital portuguesa.  

Relativamente às variáveis tidas em consideração, observa-se uma forte correlação entre variáveis 

macroeconómicas (ANEXO II). Uma vez que as políticas económicas têm impacto direto nas variações 

das variáveis macroeconómicas e financeiras, será expectável uma forte correlação entre as mesmas, 

pois dependem dos mesmos pressupostos o que origina uma forte correlação entre estas variáveis. 

Exemplo dessa forte dependência são o Consumo Privado (CPRIV), o PIB (PIB), o FBCF (FBCF), a 

Procura Interna (PROCINT), as Importações (IMP) e o Indicador de Sentimento Económico (ISE).   

Nos testes Post-Hoc, se a significância for inferior a 0,05 então existem diferenças estatísticas 

significativas entre os valores de transação de cada uma das zonas, pelo contrário, se o valor for 

superior será porque as zonas apresentam comportamentos semelhantes. Os testes Post-Hoc nos 

anos de 2009 e 2010 demonstraram comportamentos semelhantes entre as diferentes zonas (ANEXO 

III). No entanto, no ano seguinte, certas zonas começam a diferir estatisticamente umas das outras. É 

Corr. Pearson Zona 7 Zona 6 Zona 5 Zona 4 Zona 3 Zona 2 Zona 1 Global

Zona 7 1 0,008 0,212 0,018 0,006 -0,146 0,028 0,149

Zona 6 0,008 1 0,136 0,052 0,521 -0,041 0,191 0,708

Zona 5 0,212 0,136 1 0,096 -0,001 -0,163 0,304 0,176

Zona 4 0,018 0,052 0,096 1 -0,199 0,031 0,287 0,058

Zona 3 0,006 0,521 -0,001 -0,199 1 -0,012 0,264 0,59

Zona 2 -0,146 -0,041 -0,163 0,031 -0,012 1 -0,016 0,179

Zona 1 0,028 0,191 0,304 0,287 0,264 -0,016 1 0,261

Global 0,149 0,708 0,176 0,058 0,59 0,179 0,261 1
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percetível que as zonas 6 e 7, ao longo do tempo analisado demonstram as suas diferenças estatísticas 

comparativamente com as outras zonas. No ano de 2018, é de salientar a presença da zona 5, que 

apresenta as suas diferenças estatísticas em relação à zona 1. Nos quadros 19 e 20, é de notar as 

diferenças estatísticas relativamente às zonas com maior índice de valor médio comparativamente com 

as de menor valor. De notar, que em 2018, este efeito começa-se a alastrar a outras zonas, como é o 

caso da zona 5 relativamente a uma das zonas mais desvalorizadas, como é a zona 1. Para além disso, 

importa referir a existência de mais zonas de menor valorização a diferir estatisticamente das zonas 6 

e 7, comparativamente com o ano anterior. 

Quadro 19 - Teste Post-Hoc, 2017 

 

Quadro 20 - Teste Post-Hoc, 2018 

 

 

Ao usar o método Tukey no SPSS, para o Teste dos Subconjuntos Homogéneos cria-se uma tabela de 

comparações múltiplas. O quadro 21 estabelece uma subdivisão do conjunto dos g grupos de 

observações em subconjuntos dentro dos quais se apresentam as médias dos índices dos valores de 

transação de imóveis que podem ou não apresentar diferenças significativas, consoante o nível de 

significância dos vários grupos sob observação, neste caso as zonas.   

As zonas que compõem esta abordagem estatística apresentam dinâmicas diferentes, conforme pode 

ser observado no quadro 21. Nos primeiros anos sob observação, verifica-se valores de transação 

semelhantes entre zonas. As zonas cujas médias não diferem de forma estatisticamente significativa, 

aparecem na mesma coluna, dentro do mesmo subconjunto. Pelo contrário, quando as médias diferem 

de modo estatisticamente significativo ente si, então aparecem em subconjuntos diferentes. O Teste 

2017 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7

Zona 1 0,000 0,007

Zona 2 0,000 0,000

Zona 3 0,000 0,011

Zona 4 0,001

Zona 5 0,004

Zona 6 0,000 0,000 0,000 0,001 0,004

Zona 7 0,007 0,000 0,011

2018 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7

Zona 1 0,016 0,000 0,000

Zona 2 0,000 0,001

Zona 3 0,000

Zona 4 0,000 0,005

Zona 5 0,016 0,000

Zona 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

Zona 7 0,000 0,001 0,005 0,001
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dos Subconjuntos Homogéneos demonstra que à medida que se avança no tempo, nota-se uma clara 

tendência para o aumento da diferença entre as médias dos índices nas diferentes zonas. 

Nesta análise, deverá diferenciar-se o período sob estudo em duas fases distintas, a primeira entre 

2009 e 2013 e a segunda entre 2014 e 2018. Na primeira fase, e apesar das diferentes zonas sofrerem 

desvalorizações constantes, não existiram grandes diferenças estatísticas entre os grupos. No primeiro 

ano, em 2009, não há diferenças significativas entre as zonas. De salientar, que em 2010, a zona 2 

apresenta um valor médio elevado fruto da pouca representatividade que esta zona demonstrou, o que 

acabou por sobre dimensionar os resultados nesse ano. Nos anos de 2010, 2011 e 2012, as zonas 

apresentam entre si semelhanças de comportamento. Ainda neste período, e apesar das 

desvalorizações, é de referir a notória diferença nos índices das zonas 6 e 7 comparativamente com as 

restantes zonas. No intervalo 2009-2013, a zona 6 manteve praticamente constante o seu desempenho 

médio, ao passo que a zona 7 desvalorizou em média, cerca de 6% relativamente a 2008. Nestes 

primeiros 4 anos, a zona 3 foi a que teve maior desvalorização e a zona 6, maior desempenho.  

De 2014 até 2018, com o aumento do número de transações em cada zona o que conduz a uma maior 

representatividade da amostra, é percetível uma linha condutora do que tem sido o mais recente 

comportamento do mercado imobiliário de comércio de rua na cidade de Lisboa. A partir do ano de 

2014 nota-se uma melhoria nos índices. As zonas 6 e 7, juntamente com a zona 5, embora esta última 

com menor índice, apresentam diferenças cada vez maiores para as restantes zonas. No ano de 2015 

e de 2018 as médias diferem de forma estatisticamente entre si, surgindo em 4 subconjuntos diferentes, 

o que demonstra a evolução diferenciada que certas zonas representam relativamente a outras de 

menor crescimento. De salientar, que a partir de 2017, a zona 5 apresentou valores cada vez mais 

próximos dos apresentados pelas zonas 6 e 7. Com as diferenças de médias a diferirem de forma cada 

vez mais intensa entre zonas, apresentam-se as zonas 5, 6 e 7, com os maiores índices e as zonas 1 

e 4 com os menores índices de transação imobiliário. Em 2018 atinge-se o pico entre todos os índices, 

com a zona 6 a ter valorizações relativamente a 2008, na ordem dos 64%.  

No Teste dos Subconjuntos Homogéneos, foi possível chegar a importantes conclusões. Apesar da 

imprevisibilidade do mercado, a tendência é para que haja quatro zonas a apresentarem variações 

percentuais positivas relativamente ao ano de 2008, sendo elas a zona 6, 7, 5 e 3, de acordo com os 

resultados de 2018. De 2017 a 2018, a zona 6 teve a sua maior variação, cerca de 26 pontos 

percentuais. As zonas 6 e 7 apresentam, desde o início deste estudo, uma dinâmica muito própria 

quando comparadas com outras zonas. Apesar da crise económica, que está maioritariamente 

presente nos anos de 2011 a 2014, estas duas zonas não sofreram quebras de valor significativas, 

mantendo-se sempre com uma estabilidade totalmente diferenciada relativamente a outras zonas.  
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Quadro 21  – Teste dos Subconjuntos Homogéneos (zonas e índices do valor de transação) 

 

Ano Zona N 1 2 3 4

2009 3 20 0,47053

2 7 0,50115

1 3 0,55662

5 14 0,77100

4 28 0,82061

6 85 0,89494

7 4 1,11722

Sig. 0,615

2010 5 12 0,49467

4 41 0,73512 0,73512

3 21 0,81204 0,81204

7 16 0,97735 0,97735

6 100 1,28093 1,28093

2 6 2,32109

Sig. 0,758 0,076

2011 3 11 0,36496

5 20 0,48375 0,48375

1 8 0,48699 0,48699

7 9 0,57135 0,57135

2 10 0,79128 0,79128

4 38 0,81123 0,81123

6 109 1,16644

Sig. 0,634 0,144

2012 1 6 0,26426

3 36 0,53788 0,53788

4 18 0,58308 0,58308

5 26 0,63690 0,63690

6 56 0,71833 0,71833

2 19 0,73791 0,73791

7 28 1,06624

Sig. 0,221 0,122

2013 1 13 0,51358

3 98 0,58379

2 57 0,58723

4 30 0,60426

5 56 0,74515

7 61 0,96633

6 103 0,97732

Sig. 0,085

2014 1 20 0,43310

4 43 0,69414 0,69414

2 84 0,71858 0,71858

3 120 0,72026 0,72026

5 54 0,80338 0,80338

7 139 1,17620

6 99 1,36707

Sig. 0,671 0,053

2015 1 21 0,39943

4 52 0,65467 0,65467

3 133 0,75433 0,75433 0,75433

2 105 0,78580 0,78580 0,78580

5 74 0,87882 0,87882 0,87882

7 113 1,11203 1,11203

6 119 1,24580

Sig. 0,082 0,675 0,137 0,117

2016 1 29 0,43173

4 34 0,50576

2 86 0,68536

3 137 0,68861

5 112 0,79389 0,79389

6 105 1,14332 1,14332

7 113 1,23827

Sig. 0,064 0,084 0,989

2017 1 39 0,59670

2 110 0,64266

3 155 0,78112 0,78112

4 42 0,80064 0,80064

5 69 0,93164 0,93164

7 131 1,09106 1,09106

6 105 1,37538

Sig. 0,114 0,180 0,272

2018 1 64 0,57589

4 70 0,69340

2 207 0,79066 0,79066

3 181 0,92277 0,92277 0,92277

5 99 1,07255 1,07255

7 173 1,17561

6 110 1,64244

Sig. 0,094 0,289 0,425 1,000
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4.2  Modelo de regressão 

A importância dos fatores macroeconómicos constitui à partida um dos mais importantes fundamentos 

que a longo prazo terão impacto significativo na variação dos preços desta classe de ativos imobiliários. 

A par destes fatores, também os programas de investimento externo juntamente com o turismo, são 

sinais bastante importantes para potenciais futuros proprietários. A carga fiscal incidente sobre os 

imóveis, que são o reflexo da saúde económico-financeira a um nível micro, como o Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI) ou o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas (IMT) desempenham a 

sua importância na categorização atribuída a esta classe de imóveis comerciais.  

As regressões lineares múltiplas, foram obtidas com base na média dos índices de transação 

normalizados ao trimestre de 2008 para cada uma das 7 zonas e para o valor global da cidade, 

resultando num total de 44 observações para cada uma delas. A evolução dos índices do valor de 

transação, que irão ser apresentados de seguida, são obtidos para cada uma das zonas resulta da 

média dos índices de transação normalizados ao ano de 2008. Será possível, a partir dos resultados 

obtidos, percecionar as diferenças nos índices de transação ao longo do tempo, nomeadamente no 

período de crise.  

Para processamento e análise dos dados recolhidos, utilizou-se o programa de modelação estatística 

SPSS. De forma a tirar partido da opção método de regressão automática, optou-se pela variante de 

modelo, método dos melhores subconjuntos, combinado com o R2 Ajustado, de forma a selecionar as 

variáveis com melhor comportamento estatístico para cada uma das zonas e o que irá permitir o melhor 

ajuste possível para cada um dos modelos a desenvolver. Na figura 19 está bem latente a variabilidade 

do número de transações analisadas para as diferentes zonas. 

 

Figura 19 - Distribuição das transações efetuadas por ano e zona 

De salientar, o facto deste modelo de cálculo automático assumir a independência das variáveis 

independentes nos valores de transação. Por exemplo, um fator macroeconómico tem o seu peso na 

influência do preço de transação de forma totalmente independente das outras, ou seja, qualquer que 
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seja o valor das outras variáveis, uma certa variável macroeconómica terá a sua influência dissociada 

da variabilidade das outras variáveis.  

Seguidamente, será realizada uma breve análise zona a zona, onde se irá analisar quais as principais 

variáveis que produzem a variabilidade nos preços de compra em imóveis de comércio de rua.  

4.2.1 Resultados Zona 1 - Zonas Periféricas  

Com um 𝑅2 = 0,127, esta zona que abrange as freguesias com maior dimensão, foi a que apresentou 

o menor ajuste, sendo o reflexo disso a existência de poucas transações tal como se apresentou na 

figura 20.  Na figura 20 está representada a relação entre o índice de transação e o índice previsto.  

 

Figura 20 – Relação entre o índice de transação e o índice previsto, média zona 1 

O valor dos imóveis nesta zona, é influenciado pela Taxa de Desemprego e pelas UP emitidas por FII7. 

O reduzido ajuste que esta zona apresenta, está principalmente associado à sua dimensão espacial e 

ao facto de apresentar um reduzido número de transações. É nesta zona que se verificou os menores 

índices de transação normalizado, tal como representado na figura 21. Certamente por ser uma zona 

que está em crescimento, os Fundos de Investimento Imobiliário terão em atenção estas freguesias, 

uma vez que são áreas geográficas que nos últimos anos estão em grande transformação, e daí o 

impacto positivo. A taxa de desemprego também revela o seu peso, o que indica a sensibilidade que 

os preços nesta zona têm, relativamente à estabilidade económica e social do país. Por ser uma das 

zonas que revela um menor índice de transação médio ao longo dos vários trimestres, sucede que 

sempre que a taxa de desemprego desce, os valores de venda sofrem um aumento, uma vez que à 

partida a população terá um maior poder de compra.    

                                                   

7 As equações definidas para estimar o índice de transação, têm as suas variáveis organizadas por ordem 

decrescente de importância (e.g., na equação 5, a Taxa de Desemprego tem maior importância que as UP emitidas 

por FII). 
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Figura 21 - Evolução dos índices médios de transação na zona 1 

 

 𝑌 (Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐çã𝑜) = 0,872 − 0,041(𝑇𝐴𝑋𝐴_𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃) +  0,218(𝑈𝑃_𝐹𝐼𝐼) 

 

(5) 

 

4.2.2 Resultados Zona 2 - Zonas em Expansão 

Na parte norte da cidade, a zona 2, apesar da sua dimensão considerável, apresenta um maior número 

de transações comparativamente à zona anterior. O seu 𝑅2 = 0,87 reflete o excelente desempenho que 

esta zona teve face à previsibilidade do modelo, sendo a que apresenta melhor precisão entre todas 

as zonas em análise. Reflexo disso, são os resultados presentes na figura 22 (as restantes relações 

entre índices para as restantes zonas encontram-se no ANEXO IV).  

 

Figura 22 – Relação entre o índice de transação e o índice previsto, média zona 2 

A Euribor a 3 meses tem um impacto positivo, sendo a única zona onde o seu aumento em valor se 

reflete positivamente no aumento dos preços. O número de veículos novos vendidos por 1000 

habitantes é o atributo com maior significância, estando esta variável diretamente relacionada com o 



 

64 

poder de compra dos portugueses ao mesmo tempo que demonstra uma opção de consumo, 

comparativamente à atividade imobiliária e comercial de rua.  

Em relação aos índices médios de transação da zona 2, descritos na figura 23 (a evolução dos índices 

médios de transação para as restantes zonas, encontra-se no ANEXO IV), o pico verificado no ano de 

2010 não corresponde à realidade da zona. Este valor é o reflexo de existirem neste ano, apenas 6 

transações o que acaba por afetar a veracidade e consistência do índice médio para o ano, bastando 

existir uma transação muito elevada para alterar o valor do ano.  

O capital de risco investido nas áreas financeiras e de seguros, assim como o investido em imobiliário 

são fatores presentes no modelo regressivo, ambas com impacto positivo, refletindo que esta zona, tal 

como o próprio nome indica (i.e., Zonas em Expansão) ainda se encontra em desenvolvimento e com 

valores convidativos para a entrada de investidores que queiram potenciar este ponto da cidade e daí 

conseguirem retirar rentabilidades que não conseguem noutros espaços da cidade. O consumo público, 

a FBCF, o número de novos fogos licenciados para construção nova em Portugal e o índice de preço 

do consumidor têm um impacto negativo na evolução do preço de venda nesta classe de imóveis 

comerciais. Por outro lado, o indicador de sentimento económico e a avaliação bancária dos 

alojamentos localizados na cidade de Lisboa revelam-se também com impacto positivo. 

 

Figura 23 - Evolução dos índices médios de transação na zona 2 

 

 

 𝑌 (Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐çã𝑜) = −11,362 − 3,90(𝑉𝐸Í𝐶𝑈𝐿𝑂𝑆) − 0,347(𝐶𝑃𝑈𝐵) +

3,95(𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶) − 0,086(𝐹𝐵𝐶𝐹) − 5,114(𝑁𝑂𝑉𝑂𝑆_𝐹𝑂𝐺𝑂𝑆) + 5,15(𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂_𝐼𝑀𝑂𝐵) +

3,179(𝐴𝑉𝐴𝐿_𝐵𝐴𝑁𝐶) + 0,066(𝐼𝑆𝐸) + 1,573(𝐸3𝑀) − 0,347(𝐼𝑃𝐶)  

 

(6) 
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4.2.3 Resultados Zona 3 – Outras Zonas Históricas 

As Outras Zonas Históricas, têm na procura interna o fator com maior peso, sendo o único na expressão 

abaixo que apresenta significância menor que 5% (i.e., 0,004). A Procura interna contribui 

positivamente para o aumento dos preços, tal como o indicador de construção – índice das vendas de 

cimento e a taxa de rentabilidade das OT a 10 anos de Portugal. Por outro lado, a FBCF, a Euribor 3 

meses e a Dívida Externa representam um impacto negativo na variabilidade do valor do índice médio 

de transação. Possivelmente, a relação positiva que o indicador de construção representa no preço, 

poderá ser explicado pela renovação do edificado e reconstrução urbana que esta zona tem sofrido. A 

Euribor 3 meses, apresenta os resultados esperados uma vez que o aumento das taxas de juro está 

associado a um decréscimo nos valores de transação. O aumento da dívida externa está associado a 

um menor equilíbrio económico do país, e consequentemente uma diminuição dos índices de 

transação, o que é traduzido pela expressão. O facto da taxa de rentabilidade das OT a 10 anos em 

Portugal estar positivamente associada à variação dos valores transacionados nesta zona, comprova 

a dependência em relação aos valores macroeconómicos apresentados. No entanto, importa realçar, 

que estes resultados não são os esperados. Aqui a Taxa de rentabilidade das OT a 10 anos não tem o 

sinal esperado na equação abaixo. Teoricamente este parâmetro deveria ter o sinal negativo de forma 

a ser coerente com a variável Dívida Externa. O aumento da Taxa de Rentabilidade das OT é traduzido 

pelo aumento do pagamento do juro na dívida tida por Portugal junto de mercados externos no longo 

prazo, o que deveria ter repercussão no mercado imobiliário, com a redução nos índices de transação, 

porém não é o que sucede.   

 

4.2.4 Resultados Zona 4 – Zona Ribeirinha   

O ajuste desta zona face às variáveis envolvidas, foi dos menores, apresentando um 𝑅2 = 0,276. As 

variáveis independentes presentes na equação revelam alguma dependência do investimento externo 

e do desempenho de outras economias. A estabilidade dos mercados internacionais, nomeadamente 

na zona euro, medido através da taxa de rentabilidade das OT a 10 anos da Alemanha, a economia 

com maior estabilidade nesta área económica é o indicador com maior significância na expressão. Se 

a rentabilidade das OT a 10 anos da Alemanha tiver um incremento, significa que a Alemanha está a 

pagar uma taxa de juro muito elevada para pagar a sua dívida, o que se poderá traduzir numa má 

saúde financeira para os restantes países do euro e consequentemente uma diminuição de preços no 

mercado imobiliário, uma vez que a capacidade económica será à partida menor, o que não foi 

verificado tal como no ponto anterior. Continuando nos movimentos externos ao território físico 

português, a população estrangeira que solicitou o estatuto de residente na cidade de Lisboa, 

desempenha também um importante relevo na evolução dos preços. Estas duas variáveis têm 

respetivamente significâncias de 0,001 e 0,002, respetivamente. A população estrangeira que solicitou 

 𝑌 (Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐çã𝑜) = −0,507 + 0,096(𝑃𝑅𝑂𝐶𝐼𝑁𝑇) + 0,012(𝐶𝐼𝑀) − 0,025(𝐹𝐵𝐶𝐹) −

0,153(𝐸3𝑀) − 0,649(𝐷𝐼𝑉𝐸𝑋𝑇) + 0,031(𝑂𝑇10_𝑃𝑇)  

(7) 



 

66 

o estatuto de residente por 100 habitantes na cidade de Lisboa teve um impacto positivo no aumento 

do preço de transação neste tipo de propriedade, o que é revelador da importância que os programas 

de isenção fiscal e de investimento externo têm vindo a desempenhar no mercado imobiliário comercial 

português. Continuando, o capital de risco investido na área do imobiliário, tem novamente um papel 

positivo para o incremento no valor final de transação, o que poderá ser sintomático dum futuro aumento 

de preços que esta zona poderá ter. Porém, e apesar de ser um pouco contraditório, o número de novos 

fogos tem sinal negativo, o que pode revelar uma independência entre o sector residencial e as 

propriedades associadas ao comércio de rua. O investimento direto estrangeiro e a taxa de juro nos 

empréstimos à habitação apresentaram o sinal esperado. Pelo contrário, a aquisição de bens imóveis 

pelo programa Vistos Gold revelou-se nesta zona com um impacto negativo, o que poderá indiciar que 

esta zona ainda não está totalmente consolidada junto de investidores internacionais.  

 𝑌 (Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐çã𝑜) = 0,13 + 0,472(𝑂𝑇10_𝐴𝐿𝐸𝑀) + 1,188(𝑃𝑂𝑃_𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴𝑁𝐺) +

0,949(𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂_𝐼𝑀𝑂𝐵) − 1,172(𝑁𝑂𝑉𝑂𝑆_𝐹𝑂𝐺𝑂𝑆) − 1,236(𝐼𝐷𝐸) − 0,079(𝑇𝐴𝑋_𝐻𝐴𝐵) −

0,142(𝐼𝑀𝑂𝐵_𝐺𝑂𝐿𝐷)  

 

(8) 

4.2.5 Resultados Zona 5 – Estrela/Campo de Ourique  

Na zona da Estrela/Campo de Ourique, é de notar o investimento em imobiliário no âmbito dos Vistos 

Gold que representa um efeito positivo nesta zona. Também a taxa de juro de empréstimo a novas 

empresas revela a sua importância aqui, ao contrário do sector bolsista, representado pelo índice 

PSI20, o que demonstra que o mercado de capitais tem uma variabilidade oposta ao mercado 

imobiliário de comércio de rua. Relativamente à taxa de rentabilidade das OT a 10 anos de Portugal, 

quanto menor a rentabilidade das taxas de juro da divida, menor é o financiamento para o estado 

português pagar a dívida interna e consequentemente maior é a estabilidade económica e assim poderá 

ocorrer um incremento nos preços de transação no imobiliário. Também a procura interna não 

apresenta impacto positivo no incremento dos preços de transação. O facto de a procura interna ter um 

sinal negativo na equação, poderá significar que esta zona estará mais conectada ao investimento 

estrangeiro, o que poderá ser justificado com o fator incremental definido pelo investimento imobiliário 

nos Vistos Gold. A taxa de juro nos empréstimos a empresas revela uma força positiva, assim como a 

FBCF. 

 𝑌 (Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐çã𝑜) = 0,524 − 0,142(𝑂𝑇10_𝑃𝑇) − 0,119(𝑃𝑅𝑂𝐶𝐼𝑁𝑇) +

0,515(𝐼𝑀𝑂𝐵_𝐺𝑂𝐿𝐷) + 0,186(𝑇𝑋_𝐸𝑀𝑃) − 0,033(𝑃𝑆𝐼20) + 0,033(𝐹𝐵𝐶𝐹)  

 

(9) 

4.2.6 Resultados Zona 6 – Centro Histórico 

Na menor zona em dimensão geográfica, é possível verificar novamente o peso que o PSI20 apresenta 

neste estudo, sendo um fator comum também a esta zona, tal como tinha acontecido na zona 5. É 

nesta zona que se verifica o maior preço médio de transação ao longo do período analisado. O número 
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de veículos vendidos por 1000 habitantes é novamente o fator mais representativo na variabilidade do 

preço, resultando o seu incremento, num aumento do índice médio do valor de transação nesta zona, 

o que comprova que esta zona está associada a um poder de compra elevado. O rendimento médio 

mensal também desempenha impacto positivo, juntamente com o índice de custos na construção e o 

PIB, o que poderá ser um sinal de que esta zona também está direcionada para o mercado interno   

4.2.7 Resultados Zona 7- Avenidas Novas  

Nesta zona, que tem uma evolução semelhante à zona 6, seria de esperar uma proximidade em relação 

aos valores apresentados na equação 9. No entanto, não se verifica essa semelhança. O coeficiente 

de determinação é o segundo menor, traduzindo o fraco ajuste que a zona 7 apresenta. A Euribor a 3 

meses, tal como em outras zonas, tem um coeficiente negativo na equação. Contrariamente, a taxa de 

juro no crédito à habitação apresenta um valor positivo. O facto desta zona apresentar duas taxas de 

juro na sua equação, pode demonstrar a sua relação com o sector bancário e financeiro. Por fim, as 

duas variáveis económicas, Importações e FBCF, têm impacto positivo. Esta zona é possivelmente 

uma das que apresenta maior transformação nos seus usos urbanos, e por isso a taxa de juro no crédito 

à habitação acaba por não ter impacto em imóveis de retalho de rua.  

4.2.8 Resultados para a média total dos índices de transação - Global 

No valor global para a cidade de Lisboa, é de notar o equilíbrio entre as várias origens das variáveis 

independentes, como as macroeconómicas, demográficas e de investimento externo. Na figura 25 

encontra-se representada a relação entre os índices médios globais de transação, recolhidos a partir 

da base de dados, e a previsão com base no modelo desenvolvido em SPSS.  

 𝑌 (Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐çã𝑜) = −5,62 + 1,377(𝑈𝑃_𝐹𝐼𝐼) + 1,55(𝑉𝐸Í𝐶𝑈𝐿𝑂𝑆) + 1,319(𝑅𝑀𝑀) −

1,493(𝑃𝑂𝑃_𝐿𝐼𝑆) − 2,3(𝐼𝐷𝐸) + 9,37(𝐼𝐶𝐶) − 0,029(𝐼𝑆𝐸) − 0,021(𝑃𝑆𝐼20) +

0,336(𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂_𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶) + 0,069(𝑃𝐼𝐵)  

 

(10) 

 𝑌 (Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐çã𝑜) = 0,611 + 0,281(𝑇𝐴𝑋_𝐻𝐴𝐵) − 0,246(𝐸3𝑀) + 0,017(𝐼𝑀𝑃) +

0,01(𝐹𝐵𝐶𝐹)  

 

(11) 
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Figura 24 – Relação entre o índice de transação e o índice previsto, média total 

Na figura 25 é de notar a variabilidade dos índices médios normalizados ao ano de 2008 de toda a 

cidade de Lisboa. Como seria esperado verifica-se um decréscimo no índice para o subperíodo 2010-

2013, e no final uma tendência para a recuperação de níveis já anteriormente atingidos. Em 2010, o 

índice médio de 1,08 juntamente com o índice atingido em 2018, 1,003, foram os mais elevados quando 

se aborda um panorama global para toda a cidade de Lisboa. Do ponto de vista económico e social, 

destaque para o saldo da balança comercial que apresenta uma evolução contrária ao aumento de 

preços. Na demografia, que é representada pela população residente na cidade de Lisboa, o resultado 

é o esperado, pois a cidade de Lisboa tem sofrido quebras populacionais desde há várias décadas. A 

título de exemplo, no período que está a ser estudado, a população diminui 10% em dez anos. Destaque 

também para o investimento exterior no imobiliário, materializado pelo investimento imobiliário 

proveniente da atribuição dos Vistos Gold e nas Unidades de Participação Emitidas por FII, a 

constituírem dois importantes fatores para o crescimento dos valores de transação.  

 

Figura 25 - Evolução dos índices médios de transação para toda a cidade de Lisboa - Global 
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4.2.9 Resultados Prime   

Com os dados fornecidos pela consultora de investimento imobiliário Cushman & Wakefield para a zona 

prime - Chiado, será possível fazer uma comparação entre estes valores de transação e os índices 

médios de transação obtidos para zona 6 (i.e., a zona onde está localizada a zona do Chiado).  

Assim, será realizada uma comparação entre os valores de transação prime no intervalo 2008-2018 e 

os resultados do modelo 6.  

De forma a uniformizar e a tornar os resultados finais mais coerentes, teve-se que normalizar os valores 

de transação prime do mesmo modo que foram normalizados ao trimestre os índices do valor de 

transação que estavam presentes na base de dados inicial. Prosseguindo, e para se compreender qual 

o incremento que os valores prime tomam dentro do modelo para a zona 6 – Centro Histórico, seguiram-

se os seguintes passos:  

i. O primeiro procedimento consiste na obtenção da equação da reta de regressão desenvolvida 

aquando da análise da zona 6, tal como representado na figura 26; 

 

 

Figura 26 - Reta da regressão linear múltipla para os índices médios de transação da  Zona 6 

 

ii. De seguida, substituíram-se os valores de transação prime que foram normalizados ao 1.º 

Trimestre de 2008 na reta de regressão linear associada aos resultados da zona 6:    

                                                                 𝑦 = 0,5717𝑥 + 0,5058                  (13) 

 𝑌 (Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐çã𝑜) = 4,126 − 1,496(𝐵𝐴𝐿𝐴𝑁Ç𝐴_𝐶𝑂𝑀) + 0,032(𝐸𝑋𝑃) − 0,021(𝐼𝑆𝐸) −

1,157(𝑃𝑂𝑃_𝐿𝐼𝑆) + 0,342(𝑅𝑀𝑀) + 0,038(𝐶𝑃𝑈𝐵) + 0,187(𝐼𝑀𝑂𝐵_𝐺𝑂𝐿𝐷) + 0,215(𝑈𝑃_𝐹𝐼𝐼)  

(12) 
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iii. Seguidamente, calculou-se o erro, ou seja, a diferença entre os valores calculados no ponto ii. 

e os valores de transação do prime, de forma a calcular o erro médio pelo qual se atualizou os 

resultados da zona 6;   

 

iv. Por último, estimou-se a equação da reta que constitui os valores prime (i.e. figura 27), através 

da multiplicação do erro médio pelos valores médios de transação na zona 6 e os valores 

previstos na zona 6, de forma a perceber o acréscimo que os mesmos tomam em relação aos 

valores médios, sendo essa expressão traduzida pela seguinte igualdade:  

            𝑦 = 0,5717𝑥 + 1,8388                   (14) 

 

v. Os valores prime representam um acréscimo de 250%, o que demonstra a grande diferença 

que existe entre este tipo de imóveis e os restantes presentes nesta zona. Esta diferença está 

refletida na figura 28;  

 

 

Figura 27 - Comparativo entre o prime e a zona 6 

4.3 Discussão 

As variáveis que apresentaram maior influência na contabilização final na variabilidade total do índice 

do valor de transacção encontram-se discriminadas na figura 28 de acordo com a repetição que tiveram 

nos modelos das diferentes zonas e no modelo que contabiliza o global da cidade. Partindo de um total 

de 34 variáveis, apenas 50% das mesmas tiveram duas ou mais repetições entre as diversas equações. 

De salientar variáveis, como a Formação Bruta de Capital Fixo, a Euribor a três meses, a aquisição de 

bens imóveis pelo programa Vistos Gold, o Indicador de Sentimento Económico e as Unidades de 

Participação emitidas por Fundos de Investimento Imobiliário.  

A FBCF inclui o investimento em edificios e construções, senda que as habitaçõe compradas pelas 

famílias também são classificadas como FBCF. De de acordo com a Agência para o Investimento e 
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Comércio Externo de Portugal (AICEP), a FBCF é definida como o “valor dos bens duradouros 

destinados a fins não militares, adquiridos pelas unidades produtoras residentes para serem utilizados 

por prazo superior a um ano, no seu processo produtivo. Decompõe-se em: investimento produtivo das 

empresas residentes (máquinas, edifícios para produzir bens e serviços); investimento das 

administrações (equipamentos colectivos); investimento das famílias (principalmente em habitações). 

Diz-se bruta porque engloba o investimento de substituição e o investimento líquido.”  

 

Figura 28 - Variáveis com maior número de repetições nas regressões testadas 

Nesta fase, é de salientar a existência de três variáveis macroeconómicas, uma relacionada com o 

investimento estrangeiro e outra com o investimento imobiliário, o que comprova uma diversificação de 

diferentes grupos de variáveis entre as que apresentaram maior importância.Variáveis como o PIB, a 

taxa de desemprego ou o IPC eram expectáveis de apresentar maior número de repetições nos vários 

modelos, no entanto acabaram por ter pouca influência no contexto geral. Assim, a FBCF destacou-se 

como a variável macroeconómica mais importante para a variabilidade dos índices de valor de 

transacção.  

De entre todas as variáveis introduzidas no modelo de cálculo estatístico, as seguintes não 

apresentaram influências estatisticamente significativas nos resultados obtidos:  

 Euribor a 6 meses;  

 Consumo Privado;  

 Indicador de Confiança dos Consumidores; 

 RevPar na AML.  

A Euribor a 6 meses é uma taxa de juro de referência na zona euro e é medida com base na média dos 

juros praticados por um grupo de bancos da zona euro, nos empréstimos que fazem entre si. Aqui ficou 

provado que as taxas de juro de curto prazo (i.e., a Euribor a 3 meses) têm maior peso na alteração 

dos preços no mercado imobiliário comercial.  
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Outros indicadores, como o consumo privado e o indicador de confiança dos consumidores não tiveram 

qualquer preponderância, o que vem comprovar a teoria que neste período analisado, os portugueses 

tiveram recetivos ao investimento imobiliário, sendo o mesmo promovido maioritariamente pelo exterior.  

O RevPar na AML, um dos indicadores turísticos mais abrangentes, onde se relaciona o número de 

dormidas por quarto disponível, também não teve influência nos resultados obtidos.   

Adiante, no quadro 22, agrupou-se as variáveis por zona, onde se fez uma relação entre os resultados 

obtidos pelo SPSS, e os resultados que seriam de esperar antes de implementar o modelo. Alguns dos 

resultados obtidos não são os esperados, como por exemplo, o número de veículos vendidos por 100 

habitantes ou o indicador de sentimento económico. Entre as condições escrutinadas, o indicador de 

sentimento económico, o PSI20, a FBCF, o número de novos fogos para licenciados para habitação e 

o investimento direto estrangeiro foram os que apresentaram mais sinais opostos ao que era esperado. 

Aqui, revela-se um impacto claramente negativo entre o principal índice de mercado de capitais e o 

incremento no índice de preços de propriedades de comércio de rua. Também o investimento direto 

estrangeiro não teve o desempenho esperado.  

De realçar, a população residente em Lisboa que apresenta uma influência negativa em todas as 

aparições neste estudo. Os resultados para a evolução demográfica na capital portuguesa eram os 

esperados, na medida que os residentes no município de Lisboa têm estado a decrescer há várias 

décadas. No lado da habitação, o número de novos fogos licenciados para habitação em Portugal, não 

representam o desempenho esperado nas zonas onde tem significância estatística, o que demonstra 

que o modelo não determinou a relação estatística esperada entre a evolução do setor residencial e o 

índice de transação de imóveis de comércio de rua. 
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Quadro 22 – Comparação e validação de resultados 

 

 

Zona R2 Variáveis
Coeficiente 

SPSS

Coeficiente 

esperado
Verificação

1 - Zonas Periféricas 12,70% TAXA_DESEMP - - Sim

UP_FII + + Sim

2 - Zonas em Expansão 87,00% VEÍCULOS - + Não

CPUB - + Não

RISCO_FINANC + + Sim

FBCF - + Não

NOVOS_FOGOS - + Não

RISCO_IMOB + + Sim

AVAL_BANC + + Sim

ISE + + Sim

E3M + - Não

IPC - + Não

3 - Outras Zonas Históricas 31,90% PROCINT + + Sim

CIM + + Sim

FBCF - + Não

E3M - - Sim

DIVEXT + - Não

OT10_PT + - Não

4 - Zona Ribeirinha 27,60% OT10_ALEM + - Não

POP_ESTRANG + + Sim

RISCO_IMOB + + Sim

NOVOS_FOGOS - + Não

IDE - + Não

TAX_HAB - - Sim

IMOB_GOLD - + Não

5 - Campo de Ourique/Estrela 37,40% OT10_PT - - Sim

PROCINT - + Não

IMOB_GOLD + + Sim

TAX_EMP + - Não

PSI20 - + Não

FBCF + + Sim

6 - Centro Histórico 43,80% UP_FII + + Sim

VEÍCULOS + + Sim

RMM + + Sim

POP_LIS - - Sim

IDE - + Não

ICC + + Sim

ISE - + Não

PSI20 - + Não

RISCO_FINANC + + Sim

PIB + + Sim

7 - Avenidas Novas  26,60% TAX_HAB + - Não

E3M - - Sim

IMP + + Sim

FBCF + + Sim

MÉDIA 43,30% BALANÇA_COM - + Não

EXP + + Sim

ISE - + Não

POP_LIS - - Sim

RMM + + Sim

CPUB + + Sim

IMOB_GOLD + + Sim

UP_FII + + Sim
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5 Considerações Finais 

5.1 Síntese, Contributos e Principais Conclusões  

O mercado imobiliário comercial, mais precisamente o associado ao comércio de rua, é um dos setores 

do imobiliário que tem apresentado maior dinâmica e se tem consolidado em certos bairros residenciais 

já sólidos e maduros, como por exemplo, Campo de Ourique ou Alvalade. Estando numa fase em que 

o setor do imobiliário associado aos grandes centros comerciais atinge a sua maturidade, tem existido 

uma clara tendência para um consumo de proximidade. Os proprietários de imóveis direcionados para 

as atividades comerciais de rua, têm aproveitado esta dinâmica para modernizar e adaptar estas 

propriedades a desígnios futuros.  

O objetivo deste estudo foi entender quais os principais influenciadores na definição do preço em 

imóveis de comércio de rua. De forma a entender melhor este tema analisou-se um conjunto distinto 

de variáveis, como macroeconómicas, financeiras, do setor da construção, de risco, de investimento 

externo ou de turismo. Usando como linha condutora os vários estudos abordados, e percebendo as 

variáveis geradoras de dinâmicas positivas e negativas na volatilidade dos preços neste segmento do 

mercado imobiliário, foi possível identificar e posteriormente recolher os determinantes com maior 

importância para o desenvolvimento da análise estatística.  

O período 2008-2018, apresentou períodos de graves quebras de crescimento económico que afetaram 

o mercado imobiliário. Nos anos de 2010 a 2014, ou seja, no período crítico da crise financeira, é 

percetível o impacto que toda a conjetura económica desempenhou no segmento do mercado 

imobiliário comercial, sendo que estas quebras ocorrem em paralelo com o decréscimo económico. 

Esta dinâmica subjacente aos dois mercados, permite perceber a influência que certos determinantes 

financeiros e económicos têm junto do imobiliário.  

O rendimento médio mensal das famílias, as importações e as exportações tiveram um impacto 

globalmente positivo no valor médio de transação dos imóveis em toda a cidade de Lisboa. Também 

nos veículos de investimento direcionados para esta atividade, as unidades de participação emitidas 

por fundos de investimento imobiliário revelaram-se com um impacto geralmente positivo. 

Noutro prisma, algumas variáveis evidenciaram-se como potenciais influenciadoras da descida do 

índice médio de transação, como são por exemplo, o peso do mercado de capitais, aqui representado 

pelo índice PSI20, o que revela uma dinâmica negativa deste setor relativamente ao mercado imobiliário 

comercial de rua. A Euribor a 3 meses revelou um impacto negativo nas zonas com os maiores índices 

de transação e positivo nas zonas de menor índice. Também o investimento em bens imóveis através 

do programa Vistos Gold teve semelhante comportamento, uma vez que demonstrou um efeito positivo 

no valor médio em zonas de maior valor de transação e um efeito negativo numa zona ainda com 

reduzidos índices médios de transação.   
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De referir que o capital de risco investido na área do imobiliário e no sector financeiro, representa 

impacto positivo apenas em zonas que apresentam índices de transação reduzidos (como são as zonas 

2 e 4), pois são zonas que se encontraram em expansão ao longo dos anos analisados.   

Em relação às diferentes dinâmicas apresentadas pelas zonas em estudo, é de salientar a proximidade 

evolutiva das zonas 6 e 7, o que é traduzido pela semelhante variabilidade dos seus índices de 

transação e pela simultaneidade das variáveis presentes na expressão da regressão. A existência de 

variados indicadores macroeconómicas nestas duas zonas, o capital de risco investido na área 

financeira, e o indicador de consumo – número de veículos novos vendidos por 1000 habitantes, 

comprovam o diferente comportamento que estas duas zonas demonstra em relação às demais. Estas 

duas zonas apresentaram pouca suscetibilidade relativamente ao período de crise (2009-2013), 

revelando perdas diminutas, sendo que a zona 6 até teve uma evolução média positiva neste 

subperíodo de 0,5% e a zona 7 uma desvalorização de 6%, indexado a 2008. No entanto, no período 

20014-2018, os resultados são diferentes, uma vez que estas duas zonas atingem ambas um 

crescimento do seu índice médio. Na zona 6, em 2018, um aumento de 64% e na zona 7, uma 

valorização positiva de 18%, ambos indexados a 2008.  

A zona 5, nos primeiros anos desta análise, revelou quebras médias na ordem dos 50% até ao ano de 

2012. No entanto, a partir de 2013, essas perdas decresceram, chegando a 2018, com uma valorização 

de 7% relativamente ao ano de 2008. Aqui, claramente a situação económica portuguesa, tem tido 

reflexo, com a rentabilidade das OT de Portugal a ser o determinante com maior poder preditivo. 

Acrescenta-se também o peso da aquisição de bens imóveis via Vistos Gold, o que poderá explicar o 

aumento do índice médio de 2014 para 2018 (i.e., 0,80 para 1,07).   

As restantes zonas, não acompanharam as valorizações das zonas 5, 6 e 7 no último ano analisado. 

Na zona 3, importa clarificar que foi uma das que registou maiores desvalorizações no período de crise. 

Variáveis, como a procura interna, índice das vendas de cimento, e FBCF, todas com impacto positivo, 

são sintomáticas disso mesmo. Apesar disso, regista-se uma ligeira tendência para recuperação, o que 

é confirmado pela evolução a partir de 2016.   

A zona 1, é a que apresenta um menor índice de transação. Por exemplo, em 2010 não foi efetuada 

qualquer transação a envolver este tipo de imóveis nesta zona da cidade. A desvalorização média desta 

zona, relativamente à referência para esta zona no ano de 2008, é na ordem dos 50%. As zonas 2 e 4 

são outras zonas que têm também índices reduzidos, num panorama oposto à dinâmica nas zonas 6 e 

7. A título de exemplo, o número de veículos novos vendidos por 1000 habitantes teve um impacto 

positivo na zona 6, revelando efeito oposto na zona 2. Na zona 2, as variáveis conectadas ao capital 

de investimento de risco revelaram consequências positivas no índice. A zona 4, também teve como 

variáveis condutoras, o capital de risco investido em imobiliário e a aquisição de bens imóveis pelo 

programa Vistos Gold, todas com resultados positivos. 

O que este estudo demonstra é que as dinâmicas mais recentes verificadas no mercado imobiliário de 

comércio de rua, estão principalmente conectadas com a zona 6 e 7. A recuperação verificada neste 

setor, sobretudo a partir de 2013, confirma que o sucesso neste mercado de ativos, está 
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essencialmente associado à recuperação económica e à melhoria de certos indicadores de 

investimento externo.    

O facto de ter sido incluído neste documento o segmento prime foi relevante na medida que se 

conseguiu atingir uma comparação com os valores médios da zona onde está inserido o Chiado. O 

prime, representou um grande diferencial de valores traduzido por um acréscimo de cerca de 200% em 

relação aos valores médios praticados em toda a zona 6. 

Esta dissertação, será uma ferramenta a ter em consideração quando se analisa futuras variações no 

mercado imobiliário na medida em que permite um conhecimento mais alargado no que ao impacto de 

certos fatores macroeconómicos diz respeito. O facto de o período temporal apresentar diferentes 

amplitudes de crescimento foi extremamente importante para perceber quais as variáveis económicas 

com maior estatística significativa. Apesar do erro na previsão dos valores não permitir uma avaliação 

prática daquilo que é a volatilidade da fixação de preços, poderá ser um ponto de partida interessante 

para qualquer investidor que pretenda dar os primeiros passos no mercado imobiliário de comércio de 

rua na capital portuguesa.  

5.2 Desenvolvimentos Futuros 

O mercado imobiliário, apesar de explorado na literatura económica e de investimento, não apresenta 

uma grande variedade de artigos que abordem este segmento do mercado imobiliário comercial. Deste 

modo, esta dissertação permite percecionar de que forma a variabilidade económica, alguns 

indicadores relacionados com o setor da construção, os incentivos ao investimento externo ou o turismo 

poderão ter na fixação de preços neste tipo de propriedades.  

Assim, e de forma a melhorar a análise preditiva realizada, seria interessante a implementação de 

outros modelos estatísticos como os que foram analisados no Capítulo 1. A utilização destes modelos 

poderia diminuir os erros de previsão, incrementando o ajuste nas várias zonas. Para melhorar os 

dados seria fundamental uma base de dados mais completa, com maior número de transações de 

forma a aumentar a representatividade da análise. A possibilidade de, num futuro próximo, existir uma 

base de dados onde constem todas as transações imobiliárias relacionadas com este tipo de 

propriedades, seria uma mais valia para controlar as oscilações do mercado, ao mesmo tempo que 

traria maior transparência.   

Tendo em conta a crescente implementação de modelos de inteligência artificial na sociedade atual, 

seria interessante replicar esta vertente para perceber quais os determinantes mais influentes na 

determinação de preços. O modelo ANN (em inglês, Artifcial Neural Network), consiste num sistema 

que pretende fazer um paralelo entre o raciocínio humano e um sistema de cadeia, ou seja, parte-se 

do principio que a inteligência artificial seja criada para replicar o processo de aprendizagem humano, 

(Stanley et al., 1998). Este modelo apresenta robustez para problemas como como a não-linearidade 

e a multicolineariedade, uma vez que não é assumida uma relação linear entre as variáveis 

independentes e o preço de transação.  
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A implementação de um modelo VAR, neste contexto, também poderia ser uma melhoria, pois as 

variáveis macroeconómicas apresentam grande dependência entre si, o que poderia melhorar os 

problemas de multicolinearidade (Wiley, 2017).  
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Anexo I – Número de transações por ano, trimestre e zona 

 

 

 

Trimestre - 

Ano

Zona 1 - Zonas 

Perifércias

Zona 2 - Zonas 

em Expansão

Zona 3 - 

Outras Zonas 

Históricas

Zona 4 - Zona 

Ribeirinha

Zona 5 - Estrela/ 

Campo de 

Ourique

Zona 6 - 

Centro 

Histórico 

Zona 7 - 

Avendias 

Novas

TOTAIS

1T-2008 0 0 0 0 0 0 0 0

2T-2008 0 0 2 4 6 22 4 38

3T-2008 1 1 3 3 7 25 1 41

4T-2008 0 2 4 2 11 22 1 42

1T-2009 0 2 0 5 7 22 0 36

2T-2009 1 0 8 9 4 19 0 41

3T-2009 0 3 7 3 2 18 1 34

4T-2009 2 2 5 11 1 26 2 49

1T-2010 0 2 5 18 3 26 1 55

2T-2010 0 2 5 4 2 23 7 43

3T-2010 0 2 5 10 3 16 2 38

4T-2010 0 0 6 9 4 35 6 60

1T-2011 1 5 2 7 6 44 3 68

2T-2011 2 1 4 2 7 15 3 34

3T-2011 2 0 2 11 2 15 1 33

4T-2011 3 4 3 18 5 35 2 70

1T-2012 1 2 3 7 3 10 1 27

2T-2012 3 1 9 1 4 14 2 34

3T-2012 1 6 8 4 8 12 4 43

4T-2012 1 10 16 6 11 20 21 85

1T-2013 2 15 24 9 15 21 13 99

2T-2013 3 12 16 9 9 24 16 89

3T-2013 3 12 28 2 12 26 12 95

4T-2013 5 18 30 10 20 32 20 135

1T-2014 4 5 27 17 14 19 35 121

2T-2014 5 20 31 9 12 22 34 133

3T-2014 9 29 23 6 11 20 29 127

4T-2014 2 30 39 11 17 38 41 178

1T-2015 4 29 31 16 14 40 32 166

2T-2015 9 30 39 12 13 33 27 163

3T-2015 2 16 21 9 29 20 20 117

4T-2015 6 30 42 15 18 26 34 171

1T-2016 8 37 34 5 17 30 26 157

2T-2016 9 22 46 13 26 12 24 152

3T-2016 3 11 25 3 30 45 36 153

4T-2016 9 16 32 13 39 18 27 154

1T-2017 8 34 37 15 21 35 33 183

2T-2017 8 23 28 7 18 31 30 145

3T-2017 12 35 44 15 15 19 29 169

4T-2017 11 18 46 5 15 20 39 154

1T-2018 21 49 36 14 25 20 43 208

2T-2018 14 40 39 21 21 22 38 195

3T-2018 14 56 58 19 17 30 51 245

4T-2018 15 62 48 16 36 38 41 256

TOTAIS 204 694 921 405 560 1060 792 4636
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Anexo II – correlação de Pearson (com base no programa de 
modelação SPSS)  
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ANEXO III – Testes Post- Hoc (Análise Variância) 

 

2011: 

 

2012: 

 

2013:  
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2014: 

 

2015: 

 

2016: 
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ANEXO IV – Regressões lineares múltiplas e índices do 
valor de transação por zona 
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Anexo V – Regressão Linear Múltipla - Comparativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


