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Mercado de habitação em 2020

Apesar de todas as contingências que condicionaram o ano de 

€ €) , 

€

de 2019 enquanto os imóveis novos demonstravam mais 

condicionantes na movimentação física e incerteza económica. No 

entanto, os promotores de muitos dos projetos de grande 

dimensão para habitação na cidade de Lisboa, dirigidos ao 

força com a vacinação).

prossiga, mesmo em conjuntura de incerteza.

Estimativa de 

em 2020

Promotores de grandes 
projectos de Habitação 

24,5M€

Projetos

Oferta
Lisboa+

+

=

Arranque de novos 
projectos de Residências

para Estudantes

mantêm-se
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Valor de avaliação bancária | Apartamentos | Variação homóloga (%)

Mediana ≤ 25% ≥ 25%

ago-20 8,6% 8,0% 5,6%

set-20 7,1%

out-20 7,0%

nov-20 7,1% 6,9%

8,8% 8,0% 5,6%

jun-20 8,5% 6,6%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

 25% - Portugal Mediana - PT  25% - Portugal

Como fatores potenciadores de maior oferta, 

temos também a continuação da crise do sector 

sem receitas, uma vez esfumada a hipótese de um 

trimestres.

 

(potenciais ou efectivas). Deixaram de ser 

a afectação e desafectação de imóveis para 
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atribuído em parte

de comparticipação 

Taxa de esforço

>35% e 

<100%

poderá ser convertido na 

totalidade, em 

Taxa de esforço

>100%

Eficiência energética dos edifícios com regras
mais apertadas  a partir de 1 de julho de 2021

Edifícios (SCE). 

Regime de moratória das rendas passa 
a prever apoios a fundo perdido

rendimentos, cuja taxa de esforço destinada ao pagamento da 
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quer para edifícios novos, quer para edifícios existentes sujeitos a 

tempo não superiores a cinco anos. 

novos, variando consoante a dimensão da renovação.

Os edifícios, novos ou renovados, cujo procedimento de 

As rendas habitacionais contratadas em 

2020 foi também o quarto trimestre 

registaram um comportamento recessivo, 

praticadas regressar a patamares de meados 

de 2017.

Rendas em Lisboa descem 16.8% 
e regressam aos níveis de 2017

Lisboa

Taxa de Variação Trimestral Taxa de Variação Homóloga
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Taxa de Variação - 4º Trimestre 2020 

Porto Portugal
(Continental)

Índice de Rendas Residenciais
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gostaria de 

mudar para 

uma moradia

repensam a sua 

maneira de 

viver na cidadepensam em mudar de casa 

neste momento

54,7%

gostaria de se mudar para os pensa em mudar 

para uma casa maior

indicam que ter um serviço com visita 

VARANDAS OU TERRAÇO

PEQUENO ESCRITÓRIOS
OU ÁREA DE ESTUDO

DIVISÕES COM ÁREAS MAIORES

Questionário RE/MAX

indicam qu

gostaria d pensa em

para uma

gosta

muda

uma m


