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EVOLUÇÃO DAS TRANSAÇÕES
ALOJAMENTOS FAMILIARES 2012 – 2018 
(1º Semestre)

Fonte: APEMIP / INE



• O mercado imobiliário é um dos principais dinamizadores da economia nacional. Depois 

dos anos de estagnação a que se viu votado, este sector conseguiu renascer das cinzas com 

uma força e dinâmica que são indiscutíveis. 

• No que diz respeito à venda de casas, 2017 foi o melhor ano de sempre desde que há 

dados oficiais, tendo-se registado um aumento na ordem dos 25% face ao ano anterior. 

Este ano, no 1º semestre, transacionaram-se 86.335 casas.

• Esta retoma do sector que começou a dar os primeiros sinais em 2013, foi impulsionada 

pelo investimento estrangeiro, sobretudo depois da criação de programas de captação 

como o Regime Fiscal para Residentes não Habituais ou o Programa de Autorização de 

Residência para Atividades de Investimento. 



INVESTIMENTO ESTRANGEIRO
EM IMOBILIÁRIO 2017

Fonte: APEMIP

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO POR NACIONALIDADE A NÍVEL NACIONAL
Representatividade do Investimento Estrangeiro em 2017:
20% do total das transações (habitacional)
Tipologias mais compradas: T2 e T3

1º França 29%

3º Inglaterra 11%

2º Brasil 19%

4º China 9%

5º Angola 7,5%

NACIONALIDADE %

Brasil 19%

França 29%

Inglaterra 11%

China 9%

Angola 7,5%



INVESTIMENTO ESTRANGEIRO
EM IMOBILIÁRIO | REGIÕES - 2017

PORTO LISBOA ALGARVE

Fonte: APEMIP

1º Brasil 27%

2º França 23%

3º Inglaterra 12%

4º Espanha 7%

5º Angola 6,5%

NACIONALIDADE %

1º Brasil 24%

2º França 19%

3º China 11%

4º Angola 7%

5º EUA 6%

6º Africa do Sul 5%

NACIONALIDADE                            %

1º França 30%

2º Inglaterra 16%

3º Suiça 9,5%

4º Bélgica 7%

5º Suécia 6%

6º Alemanha 6%

NACIONALIDADE %



• Hoje, o investimento estrangeiro em imobiliário tem uma representatividade que ronda os 

20%. O francês mantém-se no topo dos estrangeiros que mais investem em Portugal, mas é 

o investimento brasileiro que mais tem crescido, representando já 19% da compra por 

estrangeiros e estando em primeiro lugar em cidades como Lisboa e Porto. 

• Estes são números fabulosos, principalmente se tivermos em conta que, com exceção feita à 

região do Algarve, Portugal nunca teve tradição de investimento estrangeiro em imobiliário, 

pelo menos não com esta grandeza. 



TOP10 MELHORES PAÍSES
PARA INVESTIR EM IMOBILIÁRIO

Fonte: Themovechannel

# PAÍS SHARE

1 E.U.A. 8,48

2 Espanha 3,93

3 Portugal 3,45

4 Canadá 3,41

5 Turquia 2,61

6 Brasil 2,57

7 Alemanha 4,04

8 França 2,22

9 Cabo Verde 2,05

10 Itália 1,87



• Agora, estamos no radar dos investidores, e no TOP3 dos países com maior capacidade 

para atrair investimento estrangeiro. À frente, temos apenas os Estados Unidos da 

América e a Espanha, mercados que sempre receberam investimento com dimensão no 

imobiliário.  

• Não há dúvida de que a procura por cidadãos estrangeiros é representativa, mas é o 

mercado interno que mais tem crescido.



TEMPO MÉDIO PARA A VENDA
DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 2017

Fonte: APEMIP

MERCADO DE COMPRA E VENDA

Entre 1 e 3 meses

Entre 4 e 6 meses

Entre 7 e 9 meses

Entre 10 e 12 meses

Mais de 12 meses

37,78%

46,67%

11,11%

0,00%

4,44%



• Presentemente, o imobiliário está ao rubro, e os negócios ocorrem em tempo record. De 

acordo com o Barómetro Imobiliário da APEMIP, mais de 80% dos imóveis transacionam-se 

em menos de seis meses, uma dinâmica estupenda, especialmente quando comparada com 

a que existia há cerca de dois ou três anos, em que os ativos em carteira levavam mais de 

dois anos a ser vendidos. 

• Com todo este dinamismo, é indispensável que se desmistifique a ideia de que as famílias 

portuguesas estão outra vez a sobre endividar-se para comprar casa.
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ANO CRÉDITO CONCEDIDO M€

2003 12944
2004 18260
2005 17578
2006 18391
2007 19630
2008 13375
2009 9330
2010 10107
2011 4853
2012 1935
2013 2049
2014 2313
2015 4013
2016 5790
2017 8261

EVOLUÇÃO | EMPRÉSTIMOS
A PARTICULARES  - HABITAÇÃO 2003-2017

Fonte: BdP/APEMIP



• A realidade de hoje não é a mesma, e o sector financeiro tem critérios muito mais 

apertados do que tinha nos anos pré-crise, o que protege os bancos e as próprias famílias 

do risco de incumprimento, como se pode ver no valor de crédito concedido em 2017 em 

comparação com 2007 por exemplo. 

• Atualmente, o próprio imobiliário português está muito mais diversificado e tem 

características diferentes das que tinha nos anos em que dependia intimamente de crédito. 

Há cada vez mais investimento feito sem recurso a empréstimo bancário, quer por 

estrangeiros, quer pelo próprio mercado interno, dificultando a eventual existência de uma 

bolha imobiliária.

• Como tal, a expetativa de crescimento mantém-se positiva. As estimativas da APEMIP 

apontam para um aumento de transações na ordem dos 20% em 2018.



ESPECTATIVAS 2018
O MERCADO IMOBILÍÁRIO NACIONAL DEVERÁ

CRESCER CERCA DE 20%



• Naturalmente podem existir alguns entraves que condicionem diretamente a boa dinâmica 

do sector, como a introdução de novidades fiscais que possam dar um sinal negativo ao 

mercado, ou de mexidas inconsequentes no segmento do alojamento local, que é hoje um 

dos principais responsáveis pelo aumento do investimento em imobiliário. 

• Se não houver nenhum sobressalto, o mercado deverá manter o sentido crescente que tem 

vindo a registar. 

• Pela frente, terá ainda um duelo importante que se prende com a necessidade de renovar 

stock imobiliário. 



FOGOS LICENCIADOS
CONSTRUÇÃO NOVA - Habitação - 2011-2017

Fonte: APEMIP



• Em 2017, foram licenciados 14.143 fogos para construção nova, praticamente 1/10 do 

número de fogos licenciados em 2001.

• Nas principais cidades do país a necessidade de repor stock é já urgente, pois a procura 

imobiliária tem-se sobreposto à oferta existente, motivando um aumento de preços que 

está, neste momento, desadequado às necessidades da procura da grande maioria das 

famílias portuguesas.

• É por isso necessário que haja um regresso à construção nova que tem de ser feita 

sobretudo nas zonas limítrofes das cidades, para que se possam suprir as necessidades da 

procura que não para de crescer.



• É preciso construção nova porque já existe procura para tal e porque irá promover uma 

estabilização dos preços que será benéfica para todos: para as construtoras, que 

regressarão ao ativo após o difícil período de estagnação que estão a atravessar; para as 

famílias, que encontrarão finalmente no mercado ativos à medida das suas possibilidades; 

para as imobiliárias, que terão mais produto para comercializar e assim colmatar as 

necessidades da procura, e para a própria banca, que garantirá dividendos, quer por via do 

financiamento ao investimento, quer por via do crédito. 

• É preciso criar habitação a custos controlados de forma a que as famílias tenham boas 

condições de habitabilidade e a custos compatíveis com as suas possibilidades.

• Se existir abertura da tutela e dos municípios acredito que os empresários estarão 

disponíveis para, em parceria, realizar construções compatíveis com esta realidade 

nomeadamente pagando as suas taxas em géneros / serviços e não unicamente em 

numerário.
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REGISTO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS
DE ALOJAMENTO LOCAL

Registo Nacional dos
Estabelecimentos de
Alojamento Local

ALOJAMENTO LOCAL

Fonte: RNAL/APEMIP



• Com o boom turístico a que o nosso País tem assistido nos últimos anos, este mercado 

perdeu a característica regional e sazonal que tinha até então e que se focava na região do 

Algarve, espalhando-se um pouco por todo o território nacional, principalmente em Lisboa 

e Porto, democratizando este negócio e dinamizando a economia das cidades.

• No ano passado, só até ao dia 15 de dezembro foram licenciados 19.493 estabelecimentos 

de alojamento local.

• De acordo com os dados do Registo Nacional de Estabelecimentos de Alojamento Local, nos 

últimos três anos este negócio mais do que quadruplicou, passando de cerca de 13 mil 

estabelecimentos registados até 2014, para mais de 55 mil espaços que hoje se distribuem 

de Norte a Sul do País. 



• Atrai capitais estrangeiros através do investimento e poupança;

• Dinamiza o sector turístico e o imobiliário

• Aumento da liquidez do sistema financeiro;

• Aumento de Consumo = mais impostos (IMT; IVA; IMI; IRS; e IRC);

• Desenvolvimento de infraestruturas;

• Qualificação do destino “Portugal”;

• Fixação de populações; crescimento da economia e do emprego

ALOJAMENTO LOCAL



• Espaços que geraram emprego por diversas vias, como pelo investimento feito no 

imobiliário e na reabilitação urbana, que, por sua vez, renovou as cidades onde até então 

se multiplicavam os imóveis velhos e degradados que colocavam em causa a segurança 

pública e denegriam a imagem daquele que deveria ser e que agora é, um dos nossos 

principais postais turísticos. 

• Os benefícios do alojamento local não se esgotam, e criaram no nosso panorama 

Economico um novo eixo de competitividade. 

• As constantes ameaças de alterações legislativas não têm feito mais do que trazer 

instabilidade e colocar em cheque o potencial investimento que bem poderia continuar a 

atrair. Ninguém quer apostar num mercado que não sabe o que lhe trará no dia de amanhã, 

e, neste momento, são quase diárias as ideias e propostas de alteração à legislação que o 

regula. 



• Muitas delas ameaçam não só afastar o investimento imobiliário como matar 

completamente este que é um dos segmentos que mais contribui para a criação de 

emprego e para o desenvolvimento económico do País. 

• Isto, para não falar no encaixe financeiro que Governo e Poder Central obtiveram através 

de IMT’s, IMI’S e outros impostos diretos e indiretos ligados a este sector. 

• Não adianta culpar o turismo, o investimento estrangeiro ou o alojamento local pela 

escassez de oferta, quando o problema está na inexistência de um verdadeiro mercado de 

arrendamento que seja atrativo para que os proprietários nele queiram investir.  

• E nesse aspeto, a cura para esta doença já está mais que identificada: incentivos.



Obstáculos à dinamização do  
Arrendamento Urbano

ü Desequilíbrios entre a oferta e a procura;
ü Elevada fiscalidade sobre os proprietários;
üAusência de mecanismos de proteção;

üEscassez de ativos;
üAumento das rendas 

SOLUÇÃO: INCENTIVOS

ALOJAMENTO URBANO: OBSTÁCULOS



• Há que dar incentivos, nomeadamente fiscais, para que os senhorios coloquem as suas 

casas a arrendar a preços acessíveis. 

• Porque o arrendamento não deixa de ser um negócio, e como tal, tem que ser atrativo para 

quem nele investe.

• Há problemas que têm obrigatoriamente que ser resolvidos com intervenção do Estado, 

seja o Estado Central ou as Autarquias Locais, que nunca tiveram tanta receita fiscal ligada 

ao imobiliário como agora, pelo que podem bem pegar nesta “árvore das patacas” e 

orientá-la para o apoio a quem mais necessita, através do incentivo à construção nova e 

recolocação destes ativos no mercado a preços acessíveis para a classe média e média baixa.  



• Em resumo, reforço que o panorama imobiliário atual é positivo, mas exige que haja oferta 

que dê resposta às necessidades das famílias, o que só se fará com construção nova: uma 

construção pensada e responsável, que tenha em conta os critérios da procura e que 

satisfaça as necessidades das famílias portuguesas e do mercado. 



PANORAMA DO MERCADO 
IMOBILIÁRIO | LAGOS

Transações Imobiliárias 2017

Localização geográfica (NUTS - 2013)

2017

Tipo de prédio

Total Urbanos Rústicos Mistos

N.º N.º N.º N.º 

Portugal 226.617 168.798 54.880 2.939

Continente 216.182 162.620 50.840 2.722

Algarve 20.311 17.578 2.257 476

Lagos 1.806 1.669 103 34



PANORAMA DO MERCADO 
IMOBILIÁRIO | LAGOS

Valor mediano das vendas por 
m2 de alojamentos familiares

Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares (€) 

1.º 
Trimestre 
de 2018

4.º 
Trimestre 
de 2017

3.º 
Trimestre 
de 2017

2.º 
Trimestre 
de 2017

1.º 
Trimestre 
de 2017

€ € € € € 

Portugal 950 932 912 896 881

Continente 951 933 913 897 882

Algarve 1424 1383 1348 1317 1296

Lagos 1738 1687 1619 1555 1473



PANORAMA DO MERCADO 
IMOBILIÁRIO | LAGOS

Novos contratos de 
arrendamento de alojamentos 
familiares

Novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares (N.º) 
2017

N.º 

Portugal 84.383

Continente 82.051

Algarve 4.633

Lagos 238



PANORAMA DO MERCADO 
IMOBILIÁRIO | LAGOS

Valor mediano das rendas por 
m2 de novos contratos de 
arrendamento de alojamentos 
familiares

Valor mediano das rendas por m2 de novos contratos de 
arrendamento de alojamentos familiares (€) 

2017

€ /m2

Portugal 4,39 € 

Algarve 5,00 € 

Lagos 5,28 € 
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