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Portugal continues to be a significant market for European and international
real estate investment. Yields remain attractive and there is room for further
growth and development. The market is seeing an increase in quality with
major steps being taken towards achieving a more professional, transparent
and confident market. Major business groups are showing their preference
for top quality offices while simultaneously seeking greater
economic and operational efficiency.
Over the coming years we expect to see occupational
demand focus on upgrading rather than expansion and we
also expect an increase in Sale & Leaseback operations.
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Portugal em Destaque
Portugal estende-se por 92 mil km2, com
mais de 4 mil freguesias. A Grande
Lisboa é constituída por 1.382 Km2,
por sua vez, o Grande Porto apresenta
uma área de 815 Km2 (ver tabela 1).

Freguesias

População
2001
(103)

92.142

4.241

1.382

149

815

130

Km2
Portugal
Grande Lisboa
Grande Porto

Densidade
Populacional
hab/km2

Taxa de
Actividade
(%)

10.356

112

48,2

1.947

1.410

52,6

1.260

1.547

51,4

Fonte: INE, Censos 2001 (Resultados Definitivos)

❞

A população residente em Portugal
ultrapassa os 10 milhões de habitantes,
tendo a Grande Lisboa 1,5 vezes mais
população que o Grande Porto.
Contudo, em termos de densidade
populacional, o Grande Porto apresenta
valores ligeiramente mais elevados
do que a Grande Lisboa.

Ta b e l a 1 P o r t u g a l e m N ú m e r o s
Área

Economia Nacional
irá retomar em 2004 ❞

No ano de 2002 a envolvente macro-económica, tanto ao nível internacional como nacional, caracterizou-se por um ritmo de
crescimento moderado e por um forte clima de incerteza, aliado aos despedimentos, falência de empresas e à iminência de
conflitos político-militares no Médio Oriente. Em 2003 o clima de incerteza persiste.
A nível nacional, o PIB em 2002 cresceu cerca de 0,4% (ver figura 1). No presente ano, segundo o Banco de Portugal, projectam-se
taxas de crescimento entre -1% e 0%. Esse facto é devido, essencialmente, à falta de dinamismo da procura interna e à actual
política de restrição orçamental (cortes na despesa e investimento público), esta última assumida como uma das prioridades da
política económica do novo governo.
Para 2004 projecta-se uma ligeira recuperação da actividade económica traduzida num intervalo de 0% a 2% em termos do
crescimento do PIB. De igual forma, o consumo privado irá situar-se entre -0,75% e 0,25% em 2003, e entre 0,5% e 2,5% em 2004.
A taxa de inflação no ano de 2002, desceu para 3,6%, diminuindo 0,8% em relação
a 2001. Para 2003 e 2004, estima-se que diminua para valores próximos dos 3%.
Contrariamente, a taxa de desemprego poderá aumentar para níveis próximos dos
7%, no entanto, mantém-se com valores inferiores à média da zona euro, que se cifra
próxima dos 8,8%.

Figura 1

PIB, Inflação e Desemprego
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Desemprego
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Em Portugal as taxas de juro reais, praticadas ao nível do mercado corporate, estão cada
vez mais correlacionadas com a Euribor. Estas mantêm-se baixas (rondando a Euribor
12M cerca de 2,0%), havendo ainda espaço para uma ligeira descida no curto prazo.
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No mercado cambial, reflectiu-se o referido clima de incerteza com a perda sucessiva
do dólar para outras moedas, nomeadamente em relação ao euro, moeda que
Portugal e mais onze países europeus, adoptaram desde Janeiro de 2002.

4
3

Em termos de infra-estruturas continua a verificar-se uma melhoria notável:

2

Dos projectos já concluídos destacam-se a ligação por auto-estrada norte-sul e
Lisboa-Madrid. Com conclusão nos próximos anos o metro de superfície do Porto,
a ampliação do aeroporto Sá Carneiro (Porto) e o eixo ferroviário Lisboa-Algarve.

1
0
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Em fase de projecto encontram-se o TGV (Lisboa-Porto-Vigo e Lisboa-Madrid)
e o novo aeroporto internacional de Lisboa (OTA).
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2003P 2004P

Fonte: Banco de Portugal/ INE/OCDE/BES/FMI

Destaque natural para as obras do Euro-2004 com forte impacto não só a nível de construção de novos estádios, infra-estruturas
e acessos bem como a nível de expansão do sector hoteleiro (com crescimento de 23% em Lisboa por exemplo)
e desenvolvimento de projectos imobiliários de qualidade (e.g. Metropolis da MDC em Alvalade e Antas Cidade da Amorim).

Escritórios – Lisboa
Mercado por zonas
A Grande Lisboa, enquanto mercado de escritórios, pode dividir-se em três áreas principais: Lisboa (zona 1, 2, 3 e 4), Parque das
Nações (zona 5) e Corredor Oeste (zona 6). A escassez de espaços de qualidade e o nível das rendas no CBD, conjuntamente com
a melhoria das infra-estruturas rodoviárias de áreas mais periféricas, têm contribuído, nos últimos anos, para o desenvolvimento
das zonas 5 e 6.

Oferta & Procura

2 – Knight Frank

❞

A desaceleração da economia internacional e nacional reflectiu-se num menor
dinamismo do mercado de escritórios em 2002 e, logo, num menor nível de take-up.
Tal é o resultado do adiamento de decisões estratégicas, nomeadamente no que
concerne à mudança de instalações e na diminuição/optimização dos espaços
ocupados. Verificou-se uma tendência para um aumento do poder negocial do lado
da procura, maior diferença entre asking price e preço final e obtenção de diversos
incentivos (e.g. período de carência).

Mercado de Escritórios:
maior qualidade,
modernidade e
maturidade ❞

Portugal – Relatório de Escritórios
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Com base nos dados do Lisbon Prime
Index (LPI), o take-up de espaços de
escritórios de qualidade, na Grande
Lisboa (pré-arrendamento incluído),
diminuiu 11% em 2002, perfazendo
124.500 m2, quando comparado com
140 mil m2 registados em 2001.
O abrandamento do take-up é explicado
pelo fraco dinamismo da Procura Via
Crescimento, devendo-se desta forma,
na sua maioria, à Procura Via Substituição
(ver figura 2). Parece ser notório que em
2002 o mercado de escritórios assistiu
não a um crescimento, mas sim a um
importante desenvolvimento no sentido
de uma maior qualidade, modernidade
e maturidade do mercado.
Da totalidade das transacções cerca de
95% correspondem a arrendamento
e os restantes 5% a aquisições.
Estes números reflectem características
do modelo português de promoção
imobiliária assente em primeiro garantir
o arrendamento da totalidade do edifício
(a um número diminuto de entidades
de prestígio) para posteriormente vender
a um investidor institucional (e.g. Fundo
de Investimento Imobiliário).
Esta situação apesar de ser característica
dos mercados de maior maturidade,
faz com que uma parte da oferta
(constituída por pequenas empresas que
preferencialmente optam pela compra
de escritórios) não seja satisfeita. Existe,
assim, uma oportunidade de negócio a
que os promotores devem estar atentos.
Apesar do mercado de escritórios de
Lisboa estar mais próximo do modelo
norte-americano (i.e. clara separação
entre proprietário e inquilino),
a percentagem de arrendatários
(em vez de proprietários) nos EUA é 3 a
4 vezes superior. Desta forma, prevê-se
que o mercado de arrendamento
continue forte ao mesmo tempo que
diversas empresas libertarão do seu
Activo a componente imobiliária através
de operações de Sale & Leaseback.

Ta b e l a 2 E s c r i t ó r i o s – D e l i m i t a ç ã o d e Á r e a s
Área

Zona

Designação

Abrangência

Características

1

“Prime CBD”

Av. da Liberdade
ao Saldanha

Concentração das actividades económicas,
de transportes públicos e de edifícios de
grande prestígio (e.g. Edifício Vitória,
Liberdade 245 e Tivoli Forum). Bancos,
seguradoras, embaixadas, consultoras e
advogados de prestígio

2

“CBD”

Av. da República e
Amoreiras

Empresas que exigem uma zona central
mas uma melhor relação preço-qualidade
(e.g. Quartzo e Torres das Amoreiras)

3

“Improving
Areas”

Praça de Espanha e
2ª Circular

Constituída por áreas recentes em pleno
desenvolvimento

4

Zona
Histórica

Centro Histórico e
Av. Almirante Reis

Oferta antiga e de menor qualidade

Lisboa
Concelho

5

Parque
das Nações

Parque
das Nações

Excelentes infra-estruturas, edifícios de
qualidade (e.g. Edifício IBM e Torre Zen).
Empresas de renome (e.g. Vodafone,
Schindler, Fujitsu - Siemens, Portugal
Telecom, Sony, IBM e Páginas Amarelas)

Grande
Lisboa

6

Corredor
Oeste

Miraflores, Alfragide,
Oeiras,Cascais,
Sintra e outras

Principalmente ao longo da A5. Parques de
escritórios (e.g. Arquiparque, Miraflores
Premium, Suécia, Quinta da Fonte e Lagoas
Park). Taguspark, o principal parque
tecnológico do país. Empresas instaladas:
BP, SAP, Compaq, Microsoft, Oracle,
Procter & Gamble, Cap Gemini e Fiat.

Lisboa
Cidade

Fonte: Knight Frank Research

Figura 2

Procura de Escritórios de Qualidade
Efeito Crescimento
- Procura varia consoante o nível de
Emprego e PIB
- Mede crescimento real da Procura /
Mercado (i.e. Take-up liquido)

Nivel de
Take-Up

Procura
Efeito Substituição
- Procura varia consoante qualidade
e modernidade exigida
- Mede desenvolvimento da
Procura / Mercado
Fonte: Knight Frank Research

Os meses mais activos foram o de Fevereiro, Abril e Dezembro somando 54% do espaço total transaccionado em 2002.
Cerca de 76.800 m2 (62%) do total transaccionado é referente a espaços novos e aproximadamente 47.650 m2 (38%) ao mercado
de segunda mão.
Em termos de tipo de ocupação destaca-se a importância quase marginal (9%) de pré-arrendamentos. Na Europa a figura do
pré-arrendamento assumiu uma importância crescente.
Elaborando uma análise por zonas Lisboa (zonas 1,2,3,e 4) registou o maior número de negócios com cerca de 59% (ver tabela 3).
Os organismos públicos (e.g. Ministério Justiça) tiveram um peso significativo nas operações de maior dimensão. A maior operação
do ano correspondeu à saída da Vodafone das Torres de Lisboa para ocupar 28.300 m2 no Parque das Nações.
Ta b e l a 3 N e g ó c i o s p o r z o n a

95% das transaccções
correspondem a
arrendamento
e 5% a aquisições ❞

% do nº
transacções

% da área
transaccionada

área em m2
5 menores 5 maiores média

Lisboa (1, 2, 3, 4)

59%

37%

40

3.921

419

Parque Nações (5)

7%

41%

330

8.650

3.600

Corredor Oeste (6)

34%

22%

38

3.065

424

❞

Fonte: Knight Frank Research
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Rendas

Prime Rents de Escritórios em Lisboa (Prime CBD)

Figura 3
40

35,9
33,9

35
30
€/m2/mês

Segundo um estudo realizado pela Knight
Frank a 21 das principais cidades
europeias, Lisboa continua a ser das
cidades com menores custos de ocupação,
tendo uma das mais baixas prime rents da
Europa. De facto, Lisboa detém a sexta
prime rent mais baixa não muito distante
de Budapeste, a menor do ranking.
Por seu turno, a prime rent em Londres
é 3 vezes maior do que em Lisboa.
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17,5
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0

Em Lisboa, as rendas no Prime CBD
mantiveram-se, praticamente inalteradas
em 2002 e princípio de 2003, aos valores
€ 21,5/m2/mês (prime rent).

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Fonte: Knight Frank Research
* Previsão

Contudo, denota-se que em média o valor de arrendamento diminuiu e os inquilinos
detêm um maior poder negocial (e.g. aumento no período de carência). Para 2003
não se espera que as rendas aumentem (figura 3).
No Parque das Nações, o valor das prime rents de escritórios situaram-se nos
€ 19/m2/mês, significando uma ligeira diminuição, quando comparado com o ano
transacto. A renda média é de € 17,5/m2/mês. Com o elevado nível de oferta, para
2003 não se espera que as rendas aumentem.
Foi no Corredor Oeste, no entanto, que se verificou uma diminuição mais acentuada
das rendas em 2002 e princípio de 2003, cerca de 10%, quando comparado com 2001.
A maioria dos contratos foi fechada a rendas que variam entre € 14,25-16,5/m2/mês,
embora a prime rent se situe-nos € 17,5/m2/mês. Para 2003 e 2004 espera-se que
as rendas estabilizem, contudo, tal vai depender do timing dos novos projectos.
Edifício Quartzo

Escritórios em Desenvolvimento

Em 2002 ficaram concluídos aproximadamente 115 mil m2 de escritórios de qualidade, alguns dos quais referenciados na tabela 4.
De salientar que alguns dos espaços previstos para 2002 acabaram por ser propositadamente adiados para 2003 por ainda não se
encontrarem arrendados.
A Knight Frank totalizou um potencial construtivo, nos próximos 4 anos (2003-2006), de aproximadamente 950 mil m2 de escritórios
de qualidade. Deste total, prevê-se que apenas 50% venha a ser concluído no período em referência. Na tabela 5 encontram-se
referenciados alguns dos principais projectos. Do potencial edificativo, o Corredor Oeste contribuirá com 38%, o P. Nações com 37%
e as zonas de Lisboa com 25% (ver figura 4).
Ta b e l a 4 E s c r i t ó r i o s C o n c l u í d o s e m 2 0 0 2
Propriedade

Promotor

Área (m )
2

Renda €/m

2

Lisboa
Espaço Infante Santo
Ed. Visconde de Alvalade

Arena

8.700

16,0

Sporting, C&S

5.700

17,5

Parque das Nações
Edifício D.João II

Finimus

3.700

19,5

Torre Zen

IMOCOM

9.800

18,5-20

RockOne

Rockbuilding

2.000

17,5

Corredor Oeste
Alfrapark (2 Ed.)
Ed. São Francisco de Sales

7.600

15,0

ACJ

9.800

16,2

Geril

15.700

17,0

Suécia IV

Imopólis

4.300

17,5

Sintra-Cascais Escritórios
(Ed. Sede)

Somague

7.000

–

Teixeira Duarte

7.000

17,5-18,0

Lagoas Park (Ed. 12)
Fonte: Knight Frank Research

Áreas novas como Loures (e.g. Loures Business Park), Vila Franca de Xira (e.g. Xira
Business Center) e Amadora (e.g. Falagueira e o projecto do grupo Auchan) poderão ser
novos locais de referência de Office Parks de qualidade, à semelhança do que aconteceu
no início dos anos 90 com a Quinta da Fonte, Arquiparque e Edifícios Suécia em Oeiras.
A razão prende-se com o facto de os terrenos em Oeiras terem atingido um valor
elevado, podendo ultrapassar € 500/m2, inviabilizando projectos cuja vantagem
competitiva resida no preço.

4 – Knight Frank

Na zona 5 destaque para o Art’s, Báltico
Office Center, Grand Offices, ExpoBI;
Globo Business Center e Expocomitur.
A zona 6 contará com importantes
projectos como por exemplo: Lagoas
Park, Smart Park, Arquiparque II, Parque
das Cidades e Oeiras Office Park
(10 edifícios com 36 mil m2). Oeiras
e Miraflores são áreas já consolidadas.
Por sua vez, Sintra e Cascais estão neste
momento a albergar novos projectos
de escritórios de qualidade (e.g. Sintra-Cascais Escritórios).

❞

Miraflores Premium (3 Ed.)

SGC Imobiliária

No centro de Lisboa destaque para a
importância de edifícios de escritórios
antigos que irão ser remodelados e
colocados no mercado (e.g. Edifício Ivone
Silva e Castilho 165). A Temple tem dois
projectos de escritórios relevantes para
Lisboa. Um nas Amoreiras com
aproximadamente 28.000 m2 e outro em
Campolide com 64.000 m2. Destaque ainda
para os projectos Metropolis e Alta de Lisboa.

Rendas Prime: CBD
€ 21,5/m2/mês,
Parque das Nações
€ 19/m2/mês,
Corredor Oeste
€ 17,5/m2/mês ❞

Portugal – Relatório de Escritórios

KFrank Escrit P 2003

05.09.03

12:40

Page 5

Apesar da oferta potencial ser muito expressiva não é de se prever um desequilíbrio
acentuado entre oferta e procura. Primeiro porque, o mercado de escritórios de
qualidade está ainda longe da saturação, podendo crescer, dos actuais 2,9 milhões m2,
para níveis próximos dos 4 milhões m2.
Segundo porque, embora não seja possível indicar ao certo a taxa de desocupação
de escritórios existente, sabe-se que Lisboa (CBD) continua a apresentar a taxa de
desocupação mais baixa das principais cidades da Europa (pese embora o aumento
registado no ano de 2002 e princípio de 2003, a par do que aconteceu na Europa).
Desta forma, estima-se que no CBD esta taxa ronde actualmente os 3% a 4%
(quando, por exemplo, em Amsterdão ronda 11,2%, Madrid 9,7%, Londres 9,6%,
EUA 14,0% e Canadá 10,0%), sendo possível, e por vezes desejável, uma taxa
ligeiramente superior para um melhor funcionamento do mercado.

Figura 4

Oferta Potencial (2003-2006)
Corredor Oeste
(Zona 6)
38%

Lisboa
(Zona 1,2,3,4)
25%

Parque das Nações
(Zona 5)
37%
Fonte: Knight Frank Research

Terceiro, devido ao facto de os promotores estarem mais atentos aos sinais emitidos
pelo mercado e menos dispostos a desenvolver empreendimentos de forma
especulativa, diversos empreendimentos em fase de projecto poderão ser adiados.
Nos próximos 4 anos (2003-2006), estima-se que a oferta de novos espaços
corresponda a 475 mil m2. Por seu turno prevê-se que a procura de escritórios
novos, tendo em consideração a análise dos últimos 10 anos, ronde 310 mil m2
(520 mil m2 se contarmos com os usados). Assim sendo, será de prever um excesso
de aproximadamente 165 mil m2 em 2006 podendo a vacancy rate atingir valores
mais próximos das principais cidades europeias (e.g. Madrid).
Edifício Ivone Silva

Novas Tendências
Importantes grupos económicos já se
aperceberam do impacto que uma
correcta gestão dos activos imobiliários
tem nos resultados. Desta forma,
estão a concentrar a sua actividade
em instalações mais modernas,
não obstante para zonas menos centrais,
procurando ao mesmo tempo uma
maior eficiência económica (menores
custos) e flexibilidade operacional.
De facto, os escritórios mais modernos
apresentam como características
principais formas regulares, divisão dos
espaços internos mais optimizados,
inexistência de pilares internos e vidros
amplos para lidar com a profundidade
dos pisos. Acresce ainda que a relação
entre Área Privativa e Área Bruta é mais
eficiente (entre 80% e 85%), atingindo-se
reduções de espaço até 30%, maior
número de estacionamentos (e.g. 1 lugar
por 30 m2 acima do solo), uma gestão
energética mais eficiente, um ambiente
de trabalho mais agradável e um vasto
leque de serviços de apoio.
Como exemplo desta tendência
destaque para a nova sede da BP no
Lagoas Park. A BP desocupa desta forma
um edifício no CBD que após ser
reestruturado será colocado no mercado.
O Grupo Santander permutou 6 edifícios
com cerca de 23.000 m2 no centro de
Lisboa (os quais serão reestruturados e
posteriormente colocados no mercado)
por cerca de 17.000 m2 no Centro
Empresarial Praça de Espanha (Grupo
Amorim). A Vodafone deixou as Torres
de Lisboa para ocupar um único edifício
no Parque das Nações.

Ta b e l a 5 E s c r i t ó r i o s a C o n s t r u i r ( 2 0 0 3 - 2 0 0 6 )
Propriedade

Promotor

Área (m2)

Renda €/m2

Mundicenter

12.000

Lisboa
Amoreiras Square

18,5-20

2003

Nexity

6.600

18-20

2004

Castilho, 165 (remodelado)

Bouygues

8.000

19-23

2003

Edifício Conde Ficalho
(remodelado)

Imocom

3.000

15

2003

Edifício Duque d'Ávila

BBVA/Metrovacesa

8.000

18-21

2003

Amoreiras Plaza

Edifício Pórtico

Ensul

17.000

17

2003

Liberdade 190
(reestruturado)

Ariè

3.300

18,5-22,5

2003

10.000

18,2-22,5

2003

Palácio Sotto Mayor

Pryconsa

República Center

Augusta

21

2003

MDC

24.400

18,8

2004-2005

Central Office

Promosete

10.000

18,5-19

2.003

Edifício Smart

Grupo SIL

3.400

16,2

2.003

Torre Fernão Magalhães

Bouygues

8.000

18-19

2.003

Art´s

Expoland

22.700

18-19

2.004

EXPOBI I e II

Bouygues

17.000

19-20

2.004

Central Park

Fundimo

14.200

14,2 - 14,7

2003

Edifício Cristal

Grupo SIL

7.400

13,7

-

Edifício Prime

Maxirent

6.500

16

2.003

Neopark

Imocom

10.400

13,2

2003

Metropolis

5.800

Parque das Nações

Corredor Oeste

Quinta da Fonte (2 Edifícios)
Alfrapark
Arquiparque II

Akeler

10.600

16 -17,5

2.003

SGC Imobiliária

25.800

15

2004-2005
2004-2005

MDC

20.600

18,3

Teixeira Duarte

80.000

15,5-17,5

2003-2006

Imopólis

88.000

-

2002-2005

Smart Park (6 Edifícios)

Tomás Oliveira

30.400

16,5-17

Préarrendamento

Sintra-Cascais Escritórios
(6 Edifícios)

Somague

18.400

12

Préarrendamento

Lagoas Park (8 Edifícios)
Parque das Cidades

Fonte: Knight Frank Research

❞
2003

Data de
Conclusão

Tendências: Requalificar
e Sale & Leaseback

❞
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O Estado, os Organismos Públicos e empresas de grande relevo (e.g. EDP, PT e
a Refer) estão também a tomar consciência da importância que uma gestão activa
do património pode ter nos seus resultados, abandonando uma política imobiliária
caracterizada, na maioria das vezes, por ser casuística e estática.
A título de exemplo, o Estado tem desenvolvido um esforço para vender cerca de 800
imóveis no sentido de combater o défice público. Também neste sentido a Câmara de
Lisboa tem em decurso um processo ambicioso de reestruturação das zonas mais
antigas da cidade de Lisboa. Em causa está a reabilitação de mais de 1.500 imóveis.
Foi ainda atribuída a verba de € 45 milhões para a recuperação do Chiado.
Torre Zen

Os cerca de quatro hectares actualmente ocupados pela Feira Popular poderão dar lugar
a projectos imobiliários com área residencial, retalho e escritórios. Outros projectos de
revitalização estão em decurso na cidade de Lisboa, como é exemplo o Parque Mayer.
Este espaço outrora dedicado ao teatro, actualmente inaproveitado, poderá dar lugar
a um espaço moderno onde a cultura, lazer e outros projectos imobiliários se reúnem.

Figura 5

Prime Yields de Escritórios
em Lisboa (Prime CBD)
16
14

De referir ainda que os grandes grupos financeiros estão cada vez mais interessados em
investir no imobiliário e os principais promotores estão a diversificar as suas actividades
pelas diversas funções imobiliárias (e.g. residencial, serviços, retalho e lazer).

12

(%)

10

Requalificar em vez de expandir será a tendência para os próximos anos. Neste processo
serão fundamentais as Parcerias Público/Privadas e os Fundos de Investimento Imobiliário.
A necessidade crescente das empresas optimizarem o seu activo imobiliário,
de uma maior flexibilidade e mobilidade, de redução de custos, maior capacidade
de investimento e alavancagem financeira fará do Sale & Leaseback uma tendência
a reforçar-se em Portugal.

8
6
4
2
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03*
Fonte: Knight Frank Research
* Previsão

Investimento
Segundo o IPD Portuguese Property Index a taxa de retorno para carteira de
investimentos em escritórios em Portugal foi de 7% em 2002 e 8,8% (anualizado)
nos últimos três anos.

❞

Lisboa: o 5º yield
mais elevado entre
21 cidades europeias ❞

No tocante aos Fundos de Investimento Imobiliário, o ano de 2002 revelou-se como
um ano de excelência, tendo sido impulsionado pelas baixas taxas de juro e pelos
retornos negativos/incertos do mercado bolsista. Uma vez mais veio a provar-se que
em tempos de crise e incerteza o Imobiliário funciona como o safe haven dos
investidores.

O Investimento Estrangeiro em Imobiliário (IEI) em Portugal, tal como nos mercados europeus de menor dimensão e pertencentes
à zona euro, continuou activo, devido à capacidade de atrair investidores que pretendem capital gains e taxas de rendibilidade
atractivas. O IEI tem vindo a concentrar-se na Grande Lisboa, sendo de destacar os Fundos Imobiliários Alemães. Os investimentos
registados apresentam um perfil de risco reduzido (baixo yield), envolvendo edifícios novos e de prestígio ou edifícios no CBD com
inquilinos de renome.
Lisboa apresenta, comparando com 21 cidades europeias o 5º yield (taxa de rendimento) mais elevado, sendo o binómio
rendibilidade-risco bastante atractivo.
Os prime (Gross) yields têm mantido um
comportamento estável em 2002
e início de 2003 (ver figura 5),
verificando-se taxas de 7,25% no CBD
e 8% no Parque das Nações e Corredor
Oeste. No entanto estas poderão descer,
por um lado, devido à falta de produtos
disponíveis no mercado e, por outro,
devido ao número de investidores que
pretendem reforçar a sua presença no
mercado.

Ta b e l a 6 P r i n c i p a i s I n v e s t i m e n t o s 2 0 0 2 - 2 0 0 3
Propriedade

Localização Área (m2)

Alto das Amoreiras (2002)
Arquiparque
edifício 3 (2002)
Av. República, 87 (2002)
Efacec Sede,
Carnaxide (2002)
Entrecampos, 28 (2002)

A procura, por parte dos investidores,
de edifícios com ocupantes de prestígio
tem também motivado as operações
de Sale & Leaseback. Espera-se que os
novos empreendimentos de escritórios
no Parque das Nações e Corredor
Oeste sejam os futuros alvos do
investimento imobiliário, sendo no
entanto, condição fundamental que
estes imóveis assegurem, à priori,
o retorno desse investimento.

6 – Knight Frank

Investidor

Valor
Yield
(€ milhão) (Gross)

Lisboa

5.000

Norfin

13,0

8,5%

C. Oeste

6.600

Fundimo

22,0

8,1%

Lisboa

3.300

F. Pensões CGD

C. Oeste

9.600

Fundimo

Lisboa

IBM Building (2002)

P. Nações

Monumental (2002)

Lisboa

12.300
9.200
22.300

5,8

7,8%

17,0

8,3%

Norfin

n/d

n/d

DGI (F. Alemão)

28,4

7,9%

Imolisboa

66,0

7,7%

42,0

8,1%

AF Investimentos

12,5

10,0%

Standard Life

34,0

8,2%

(Amorim & GE Capital)

Quinta da Fonte
2 edifícios (2002)

C. Oeste

13.000

MEAG
(F. Alemão)

Vila Lambert
(Sonae Sede) (2002)
Torre Zen (2003)

Lisboa
P. Nações

7.000
10.000

(F. Inglês)
Fonte: Knight Frank Research

Portugal – Relatório de Escritórios

KFrank Escrit P 2003

05.09.03

12:40

Page 7

Escritórios – Porto
Oferta & Procura
Contrariamente ao que se verifica nas principais cidades da Europa, o mercado de
escritórios de qualidade da cidade do Porto não se concentra no centro histórico.
Este fenómeno, designado por "Espiral de Declínio Urbano", tem sido impulsionado
por diversos factores: difíceis acessos; insuficientes lugares de estacionamento;
escassez de terrenos e o seu elevado preço; falta de modernidade dos edifícios
e sua difícil transformação em espaços modernos.
O mercado de escritórios do Porto é caracterizado pela sua reduzida dimensão.
Estima-se que ronde os 2 milhões de m2 e calcula-se que os escritórios de qualidade
representem apenas 10% do seu total, isto é, cerca de 200 mil m2.
Presentemente a oferta é escassa, principalmente para espaços de grande dimensão,
verificando-se uma baixa taxa de desocupação dos edifícios de prestígio e uma
ocupação não adequada de edifícios menos nobres (que em média apresentam
uma taxa de desocupação maior), por empresas de grande prestígio. Existe assim
uma procura potencial para absorver diversos espaços modernos e de qualidade.
O mercado de escritórios do Porto pode ser divido em quatro zonas distintas
(que em si poderão ser subdivididas): (1) Centro Histórico; (2) CBD e zonas satélite;
(3) Antas e (4) Zona industrial.

Oporto Bessa leite

Ainda de referir que o mercado de escritórios de qualidade do Porto absorve (take-up),
em média, cerca de 10.000 m2 por ano. À medida que o mercado amadurece é de
esperar, nos próximos anos, uma crescente procura de espaços de qualidade
(em detrimento dos sem qualidade) e uma maior apetência dos investidores
institucionais. O centro poderá ser, novamente, uma importante fonte de escritórios
de qualidade.

❞

Porto: reduzida
dimensão, pouca
maturidade e
oportunidades a prazo ❞

Posto isto, a Knight Frank estima que o nível de take-up potencial de espaços de qualidade para o mercado do Porto poderá
rondar, no médio prazo, 25.000 m2/ano e cerca de 40.000 m2/ano no longo prazo (valor este que se estima ser a capacidade
máxima de absorção).
Ta b e l a 7 E s c r i t ó r i o s – D e l i m i t a ç ã o d e Á r e a s
Designação

Abrangência

Características

Zona
Histórica

Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados,
Rua Sá da Bandeira e a Rua Gonçalo Cristovão

Local privilegiado pelas entidades seguradoras (e.g. Allianz e Victória).
Encontram-se nesta área diversos edifícios de qualidade sub-ocupados

CBD e
Zonas
Satélite

Avenida da Boavista (até ao Edifício Oceanus),
zona envolvente à Praça de Mouzinho de
Albuquerque e à Rua de Júlio Dinis

Local privilegiado para habitações residenciais, hotéis e lojas. Localiza
os principais edifícios de escritórios (Edifício Península, Oceanus, Edifício
Santander, Edifício Bom Sucesso Trade Center)

Por força de atracção da centralidade do CBD
verificam-se diversos edifícios de escritórios
“satélite” nos arredores - Rua Campo Alegre;
Avenida de França, Rua D. Manuel II
e Rua do Vilar

Zonas Satélite destaca-se, na Rua Campo Alegre o Edifício Cristal
de Ouro; na Avenida de França o Centro Empresarial Capitólio;
na Rua D. Manuel II o Palácio Cristal e na Rua do Vilar o Edifício Scala

Antas

Antas

Esta zona é essencialmente constituída por habitação.
Torre das Antas; Novos projectos envolvendo o Estádio do Dragão

Zona
Industrial

Rua Engenheiro Ferreira Dias e Rua de Manuel
Pinto de Azevedo

Zona Industrial de Francos tem vindo a consolidar-se na área dos serviços
Zona constituída por armazéns antigos e novos, edifícios de escritórios
(e.g. Edifício da Volvo e o Empreendimento Aviz Trade Center) e alguma
indústria (e.g. RAR). O sector automóvel está fortemente representado
nesta área, bem como a Moviflor e o AKI

Fonte: Knight Frank Research

❞
Rendas & Investimento

Porto: Prime yields
entre 8,5% e 9% ❞

A incerteza que caracteriza o mercado de escritórios do Porto, no que requer em termos de ocupação de espaços de qualidade,
faz com que este mercado seja muito cíclico. Verificam-se períodos em que a oferta de mercado é escassa ou mesmo inexistente,
fazendo com que as rendas aumentem e outros em que a oferta é excessiva e os valores diminuam muito significativamente.
No presente ano, a renda prime elevou-se aos € 17,5/m2/mês, podendo, no entanto, em prédios de prestígio verificar-se rendas
na ordem dos € 11/m2/mês. As rendas médias rondam os € 14/m2/mês.
O mercado de investimento institucional no Porto assume, ainda, uma importância secundária. As poucas transacções a nível
institucional envolveram, exclusivamente, fundos portugueses e imóveis em localizações prime, sendo os seus ocupantes entidades
de prestígio.
Os edifícios de escritórios existentes são, na sua maioria, vendidos a pequenas entidades, que os ocupam, ou então, são detidos
por uma única entidade (maioritariamente por bancos ou companhias de seguros). O mercado de arrendamento continua, assim,
pouco atractivo e significativo o que é sintomático de um mercado ainda pouco maturo.
O prime yield varia entre 8,5% e 9%.

2003
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Escritórios Concluídos e Oferta Futura
Embora a oferta actual de novos escritórios de qualidade seja quase inexistente, nomeadamente para espaços de grande
dimensão, existem diversos empreendimentos projectados no curto e médio prazo.
Os promotores que actuam no Porto preferem projectos de pequena dimensão, quando exclusivamente destinados a escritórios,
ou empreendimentos de escritórios conjuntamente com habitação, comércio, hotel, repartindo assim o risco pelas diversas funções
imobiliárias.
Em relação aos espaços concluídos recentemente, salienta-se o edifício Passeio da
Boavista. É composto maioritariamente por habitação e também por escritórios
e comércio.
No médio prazo destacam-se o Empreendimento Burgo (Avenida da Boavista)
do Grupo San José; Oporto Bessa Leite (Transversal à Av. da Boavista) do Grupo HN;
o Complexo do Salgueiros e um Office Park nos antigos Armazéns da Herbert
(Zona Industrial).
Tendo em consideração que o Porto é a segunda capital de Portugal e embora o seu
actual mercado de escritórios se encontre ainda longe da maturidade, este tenderá
a oferecer, a prazo, boas oportunidades de investimento.
Edifício Península

Aspectos Legais
Por "Prof. Dr. Diogo Leite de Campos e Dr. Nuno da Cunha Barnabé A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice & Associados".
O Governo apresentou recentemente à Assembleia da República uma Proposta de Lei de Autorização para proceder à "Reforma de
Tributação do Património", segundo a qual a Contribuição Autárquica e o Imposto Municipal de Sisa (bem como o Imposto sobre
as Sucessões e Doações) serão substituídos, respectivamente, pelo Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e pelo Imposto
Municipal sobre as Transmissões (IMT).
À parte a mudança de nome, as alterações a introduzir em matéria de tributação da detenção da propriedade imobiliária, e da sua
transmissão, objecto dos impostos reformados, traduzem-se em novas regras de determinação do valor patrimonial/tributável dos
imóveis e novas taxas de imposto aplicáveis.
Assim, no caso do IMI, passa a distinguir-se entre imóveis novos, já existentes,
e imóveis arrendados.
O valor patrimonial dos imóveis novos passa a ser aferido em função dos seguintes
critérios principais: preço de construção, área, localização, conforto e idade do
imóvel, situando-se a taxa aplicável entre 0,2% e 0,5%. Quanto aos imóveis já
existentes, o seu valor patrimonial será actualizado com base em coeficientes de
desvalorização da moeda, ajustados pela variação territorial dos preços dos mercados
imobiliários nas diferentes zonas do país, embora com limites máximos anuais. Neste
caso, a taxa de imposto aplicável será fixada entre 0,4% e 0,8%.

Arquiparque

Por último, os imóveis arrendados, até 31 de Dezembro de 2001, verão o seu valor
patrimonial actualizado através de capitalização da respectiva renda anual, efectuada
por forma a que o imposto não exceda, em média, 8% dessa renda.

No caso do IMT, os imóveis serão avaliados dentro dos mesmos parâmetros definidos para efeitos de IMI.
Quanto às taxas aplicáveis, mantém-se a tributação por escalões. A taxa máxima prevista para a aquisição de habitação própria
e permanente passará a ser 6% (para valores superiores a € 500.000), e a isenção base sobe para os € 80.000. As aquisições de
imóveis destinadas a arrendamento para habitação e segundas habitações serão sujeitas às mesmas taxas aplicáveis à aquisição
de habitação própria e permanente, aumentadas 1% em cada escalão.
No caso de aquisição de imóveis destinados a arrendamento comercial e, em geral, para o exercício do comércio ou indústria,
será aplicável uma taxa fixa de 6,5%. As restantes situações, bem como a aquisição de prédios rústicos, passam a ser tributadas
à taxa fixa de 5%.

Novas regras e Taxas:
Reforma de Tributação
do Património ❞

❞

Quinta da Fonte
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Portugal - Highlights
Portugal has an area of 92 thousand
km2, with more than 4 thousand
parishes (see table 1). The area of
Greater Lisbon is 1,382 Km2, while
that of Greater Oporto is 815 Km2.

Area

Parishes

Population
2001
(103)

92,142

4,241

10,356

112

1,382

149

1,947

1,410

52.6

815

130

1,260

1,547

51.4

Km2
Portugal
Greater Lisbon
Greater Porto

Population
Density
inhab./km2

Activity
Rate
(%)
48.2

Source: INE, Census 2001 ( Definitive Results)

In 2002, the macro-economic environment, both international and national, was
characterised by a moderate growth rate and a strong climate of uncertainty. This was
linked to redundancies, company closures and the threat of political-military conflict in
the Middle East. This uncertainty has persisted in 2003.

❞

The resident population of Portugal
exceeds 10 million inhabitants with
Greater Lisbon’s population being
1.5 times larger than Greater Oporto.
However, Greater Oporto has a higher
population density (inhabitants/km2).

Ta b l e 1 P o r t u g a l i n n u m b e r s

National Economy will
recover in 2004 ❞

GDP in Portugal grew in real terms by about 0.4% in 2002 (see figure 1). This year, according to Banco de Portugal, the
outlook for the growth rate is estimated around -1% to 0%. This is essentially due to the lack of dynamism in internal demand
and cuts in public spending and investment, with the latter being one of the new government’s economic policy priorities.
A slight recovery in economic activity is forecasted for 2004 with GDP growth expected to be between 0% and 2%. Similarly,
private consumption will vary between -0.75% and 0.25% in 2003, and between 0.5% and 2.5% in 2004.
Inflation decreased in 2002 to 3.6%, 0.8% lower than the inflation rate
experienced in 2001. It is forecasted to drop to 3% in 2003 and 2.5% in 2004.
Unemployment rate is expected to increase to close to 7%, although this will still
be lower than the average unemployment in the Euro Zone which is close to 8.8%.

Figure 1

GDP, Inflation and
Unemployment
8

Real interest rates in Portugal, in the corporate market, are increasingly linked to
Euribor. They are low (the 12 month Euribor rate is about 2.0%)
and there is still room for a small decrease in the short term.

Unemployment
Inflation

7

GPD
6
5

(%)

The climate of uncertainty referred to earlier is reflected in the exchange market
with the dollar steadily losing ground to other currencies, notably in relation to the
Euro, the currency that Portugal and eleven other European countries adopted in
January 2002.

4
3

In terms of National infrastructure, notable improvements continue to be made:

2

The motorway links between north-south and Lisbon-Madrid have been
completed.

1
0

The Light Railway of Oporto, the expansion of Francisco Sá Carneiro (Oporto)
Airport and Lisbon-Algarve rail will be finished in the short term.

-1

Discussions on high-speed train (Lisbon-Oporto-Vigo and Lisbon-Madrid)
and Lisbon international airport (Ota) are at an advanced stage.

1999

2000

2001

2002

2003F 2004F

Source: Banco de Portugal/ INE/ OECD/BES/IMF

The work for Euro 2004 continues at a good rate. Significant investment is being made in the construction of the new football
stadiums, access roads and infrastructure. Hotel sector investors have also been very active (in Lisbon hotel capacity will
increase by 23%) and real estate projects are being developed (e.g. Metropolis, in Alvalade and Antas Cidade by Amorim).

Lisbon Offices
Market by Zones
The office market of Greater Lisbon can be divided into three main areas: Lisbon (zones 1, 2, 3 and 4), Parque das Nações
(zone 5) and the Western Corridor (zone 6). The scarcity of quality space in the CBD and the high rents there, together with
the improvement of road infrastructure in the peripheral areas, has contributed in recent years to the development of zones
5 and 6.

Supply & Demand

2003

❞

The deceleration of the international and national economy was evident in the
office market in 2002 and there was thus a lower take-up level. This was the result
of the postponement of strategic decisions, notably those concerning the changing
of installations and the reduction/optimisation of occupied space. There was a
trend towards an increase in negotiating power on the demand side with a bigger
difference between the asking price and the final price and the obtaining of various
incentives (e.g. rent free period).

Office market: greater
quality, modernity
and maturity ❞
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The take-up of quality office space in
Greater Lisbon (including pre-renting)
decreased by 11% in 2002 to 124,500
sq m, compared to 140,000 sq m
recorded in 2001 (LPI data).

Ta b l e 2 O f f i c e A r e a s
Area

Zone Designation

Lisbon
City

The slowdown in take-up can be
explained by the fact that demand was
due to relocation rather than expansion
(see figure 2). It seems obvious that in
2002 the office market witnessed not
growth but development towards
greater quality, modernity and market
maturity.

“Prime CBD”

From
Av. da Liberdade
to Saldanha

Concentration of economic activities, of
public transport and of building with great
prestige (e.g. the Vitória Building, Liberdade
245 and Tivoli Forum). Banks, insurance
companies, embassies, consultants and top
ranking lawyers

2

“CBD”

Av. da República
and Amoreiras

Companies that demand a central location
but with a better price-quality relation (e.g.
Quartzo and Torres das Amoreiras)

3

Although the Lisbon office market
is close to the North American model
(i.e. with a clear separation between
the owner and the tenant), the
percentage of tenants (instead of
owners) is 3 to 4 times higher in
the USA. It is thus forecasted that
the leasing market will continue to be
strong while at the same time several
companies will free the real estate
component of their assets by
Sale & Leaseback operations.
The most active months were February,
April and December, when 54% of all
space handled in 2002 was dealt with.
About 76,800 sq m (62%) of this was
new space with about 47,650 sq m
(38%) being the secondary market.

Lisbon
5
Municipality

Greater
Lisbon

Characteristics

1

4

Of all the transactions carried out,
about 95% were lettings whilst 5%
were investments. These figures reflect
the characteristics of the Portuguese
real estate promotion model that
is based on firstly guaranteeing the
leasing of all the building (to a small
number of prestigious entities) and to
then sell the building to an institutional
investor (e.g. a Real Estate Investment
Fund). This situation, although being
characteristic of more mature markets,
means that part of the demand (from
owner occupiers) is not satisfied. There
is, therefore, a business opportunity that
promoters should not overlook.

Covering

6

“Improving
Praça de Espanha
Comprised of recently developed areas
Areas”
and Inner Ring Road
Historic
Zone

Historic Centre and
Av. Almirante Reis

Old supply and lower quality

Parque
das Nações

Parque das Nações

Excellent infra-structure, quality buildings
(e.g. IBM building and Zen Tower). Well
known companies (e.g. Vodafone,
Schindler, Fujitsu - Siemens, Portugal
Telecom, Sony, IBM and Yellow Pages)

Western
Corridor

Miraflores, Alfragide, Mainly Along the A5 motorway. Office parks
Oeiras,Cascais,
(e.g. Arquiparque, Miraflores Premium,
Sintra and others
Suécia, Quinta da Fonte and Lagoas Park).
Taguspark, the main technological park in
the country. Companies installed: BP, SAP,
Compac, Microsoft, Oracle, Protect &
Gamble, Cap Gemini and Fiat.

Source: Knight Frank Research

Figure 2

Prime Office Demand
Growth Effect
- Demand varies towards
employment and PIB
- Measures Demand/Market
growth (e.g. net Take-Up)

Take-Up
Level

Demand
Substitution Effect
- Demand varies towards quality
and modernity
- Measures Demand/Market
development
Source: Knight Frank Research

In terms of the type of occupation, pre-letting was almost marginal in significance (9%). In Europe the pre-letting figure has
grown in importance.
When we carry out an analysis by zones, we find that Lisbon (zones 1, 2, 3 and 4) recorded the largest number of deals 59%
(see table 3). State organisations (e.g. the Justice Ministry, Registrar and Notary offices) had a significant weight in the larger
operations. The largest letting deal of the year was the move of Vodafone from the Torres de Lisboa to occupy 28,300 sq m
in Parque das Nações (zone 5).
Ta b l e 3 D e a l s b y Z o n e

95% of all the
transactions carried
out were lettings and
5% were investments ❞

% of
transactions

% area
transacted

Lisbon (1, 2, 3, 4)

59%

37%

40

3,921

419

Parque Nações (5)

7%

41%

330

8,650

3,600

34%

22%

38

3,065

424

Western Corridor (6)

5 smallest

area sq m
5 largest

average

❞

Source: Knight Frank Research
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Rents

Prime Office Rents in Lisbon

Figure 3

In Lisbon, the Prime CBD rent values
remained practically unchanged in 2002
and early 2003, at € 21.5/sq m/month.
However, on average the rental values
decreased and tenants have greater
negotiating power usually reflected
in a larger rent free period (see figure 3).

40

35.9
33.9

35
30
€/sq m/month

According to a study carried out by
Knight Frank in 21 major European
cities, Lisbon continues to have one of
the lowest occupation costs. Indeed,
Lisbon has the sixth lowest prime rent,
not much higher than that of Budapest,
the lowest in the ranking. Prime rents in
London are 3 times higher than that in
Lisbon.

23.9

25
20

16.5

17.5

20.5

20.5

20.9

21.5

21.5

21.5

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

15.5
17.5

15
10
5
0
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Source: Knight Frank Research
* Forecast

❞
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In Parque das Nações, office prime rents are € 19/sq m/month, a slight decrease
compared to last year. Average rent is about € 17.5/sq m/month and with the high
levels of supply, rents are not expected to rise in 2003.
The Western Corridor saw the most marked decrease in rental levels, with values
being about 10% lower than those of 2001. Rents achieved ranged between
€ 14.25-16.5/sq m/month, although the prime rent is € 17.5/sq m/month.
Rents in 2003 and 2004 are expected to stabilise although this will depend on the
timing of new projects.

Prime Rents: CBD
€ 21,5/sq m/month,
Parque das Nações
€ 19/sq m/month,
Western Corridor
€ 17,5/sq m/month ❞

Offices being Developed
In 2002 approximately 115 thousand sq m of quality offices were completed, some of
these are referred to in table 4. It is noteworthy that the practical completion of some
buildings planned for 2002 was postponed until 2003 due to poor tenant demand.
Knight Frank believes that the pipeline supply of quality offices for the next
four years (2003-2006) will be approximately 950 thousand sq m. Of this total,
it is forecasted that only 50% will be completed in the reference period. Some of the
main projects are referred to in table 5.
Ta b l e 4 O f f i c e s S h e m e s i n 2 0 0 2
Property

Developer

Area (sq m)

Rent/sq m/
€

Lisbon
Espaço Infante Santo
Ed. Visconde de Alvalade

Arena

8,700

16.0

Sporting, C&S

5,700

17.5

Parque das Nações
Edifício D.João II

Finimus

3,700

19.5

Torre Zen

IMOCOM

9,800

18.5-20

RockOne

Rockbuilding

2,000

17.5

Western Corridor
Alfrapark (2 buildings)

SGC Imobiliária

7,600

15.0

Ed. São Francisco de Sales

ACJ

9,800

16.2

Miraflores Premium
(3 buildings)

Geril

15,700

17.0

Suécia IV

Imopólis

4,300

17.5

Sintra-Cascais Escritórios
(Headquarters)

Somague

7,000

–

Lagoas Park (Building 12)

Teixeira Duarte

7,000

17.5-18

Source: Knight Frank Research

Metropolis

Of the Pipeline supply, the Western
Corridor will contribute about 38%,
Parque das Nações 37% and the Lisbon
zones 25% (see figure 4).
In the centre of Lisbon there are a
number of extensive refurbishments
underway including Ivone Silva Building
and Castilho 165. Temple has two
relevant office projects in Lisbon. One in
Amoreiras of approximately 28,000 sq m
and the other in Campolide with an area
of 64,000 sq m. Also noteworthy are the
Metropolis and Alta de Lisboa projects.
In zone 5 new projects include Art´s,
Báltico Office Center, Grand Offices,
ExpoBI; Globo Business Center and
Expocomitur. Whilst in Zone 6 Lagoas
Park, Smart Park, Arquiparque II, Parque
das Cidades and Oeiras Office Park
(10 buildings with a total of 36 000 sq m
floor space) are all planed. Oeiras and
Miraflores are already consolidated office
areas whilst Sintra and Cascais, to the
West, are the locations for new quality
office projects (e.g. Sintra-Cascais
Escritórios).

New areas to the North of Lisbon such as Loures (e.g. Loures Business Park), Vila Franca de Xira (e.g. Xira Business Center) and
Amadora (e.g. Falagueira and the Auchan group project) may become new locations for quality Office Parks, hoping to follow the
success of the early 90’s which saw Quinta da Fonte, Arquiparque and the Suécia Buildings developed in Oeiras. Land prices in Oeiras
are now very high, sometimes exceeding € 500/sq m, and this renders those projects where the competitive advantage is based
solely on price non viable.
Although the potential supply is high we do not expect to see a marked imbalance between supply and demand. This is because,
firstly, the quality office market is still far from being saturated and may grow from the present 2.9 million sq m to levels close to
4 million sq m.
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A second reason is that, although it is not possible to specify the current office
vacancy rate, it is known that Lisbon (CBD) continues to have the lowest vacancy rate
of the main European cities (in spite of the increase recorded in 2002 and at the start
of 2003, in line with what happened in the rest of Europe). It is estimated that the
CBD vacancy rate is currently about 3% or 4% (when, for example, in Amsterdam the
level is 11.2%, in Madrid 9.7%, in London 9.6%, in the USA 14.0% and in Canada
10.0%). A slightly higher rate is possible and is sometimes desirable to bring about a
more efficient market.

Figure 4

Future Supply (2003-2006)
Western Corridor
(Zone 6)
38%

Lisbon
(Zone 1,2,3,4)
25%

Thirdly, due to the fact that the promoters are more alert to the signals coming from
the market and are less disposed to develop projects in a speculative manner, several
projects, currently at the planning stage, may be postponed.
In the next four years (2003-2006), it is estimated that the supply of new space will
be about 475 thousand sq m. Demand for new offices, on the other hand, based on
an analysis of the past 10 years, is forecasted to be about 310 thousand sq m
(520 thousand sq m if we include second-hand offices). We therefore forecast an
excess of approximately 165 thousand sq m by 2006 with the vacancy rate reaching
values close to those observed in other european cities (e.g. Madrid).

New Trends
Major business groups have already
understood the impact that correct
management of real estate assets has on
company results. Accordingly, they are
concentrating their activity in more
modern installations in less central
zones, simultaneously seeking greater
economic efficiency (lower costs) and
operational flexibility.

Parque das Nações
(Zone 5)
37%
Source: Knight Frank Research

Ta b l e 5 F u t u r e O f f i c e D e v e l o p m e n t S c h e m e s ( 2 0 0 3 - 2 0 0 6 )
Property

Developer

Area (sq m)

Rent/ sq m
€

Mundicenter

12,000

Completion
Date

Lisbon
Amoreiras Square
Amoreiras Plaza

Nexity

18.5-20

2003

6,600

18-20

2004

Castilho, 165 (refurbished)

Bouygues

8,000

19-23

2003

Edifício Conde Ficalho
(refurbishead)

Imocom

3,000

15

2003

Edifício Duque d'Ávila

BBVA/Metrovacesa

8,000

18-21

2003

17

2003
2003

Edifício Pórtico

Ensul

17,000

The main characteristics of the most
modern offices are regular shapes,
better division of internal spaces,
absence of internal pillars and large
windows to cope with the depth of the
floors. There is also a more efficient
relationship between Occupied and
Gross Area (between 80% and 85%)
with space reductions of up to 30%,
larger number of car parking spaces
(e.g. 1 place per 30 sq m above ground
level), more efficient energy
management, more pleasant working
environment and a wide range of
support services.

Liberdade 190
(restructured)

Ariè

3,300

18.5-22.5

10,000

18.2-22.5

2003

21

2003

A prime example of this trend is BP’s
new head offices in Lagoas Park. BP is
vacating a building in the CBD that will
be put on the market after being
refurbished. The Santander Group has
exchanged 6 buildings with about
23,000 sq m in the centre of Lisbon
(which will be restructured and then
put on the market) for about 17,000
sq m in the Praça de Espanha Business
Centre (Amorim Group) and Vodafone
left the Torres de Lisboa to occupy a
single building in Parque das Nações.

Palácio Sotto Mayor

Pryconsa

Republica Center

Augusta

Metropolis

5,800

MDC

24,400

18.8

2004-2005

Central Office

Promosete;
Rockbuilding;
Turiprojecto

10,000

18.5-19

2003

Edifício Smart

Grupo SIL

3,400

16.2

2003

Torre Fernão Magalhães

Bouygues

8,000

18-19

2003

Art´s

Expoland

22,700

18-19

2004

EXPOBI I e II

Bouygues

17,000

19-20

2004

Central Park

Fundimo

14,200

14.2 - 14.7

2003

Edifício Cristal

Grupo SIL

7,400

13.7

2003

Edifício Prime

Maxirent

6,500

16

2003

Neopark

Imocom

10,400

13.2

2003

Akeler

10,600

16 -17.5

2003

Parque das Nações

Western Corridor

Quinta da Fonte
(2 Buildings)
Alfrapark

SGC Imobiliária

25,800

15

2004-2005

MDC

20,600

18.3

2004-2005

Lagoas Park (8 Buildings)

Teixeira Duarte

80,000

15.5-17.5

2003-2006

Smart Park (6 Buildings)

Tomás Oliveira

30,400

16.5-17

Pre-Letting

Sintra-Cascais
Escritórios (6 Buildings)

Somague

18,400

12

Pre-Letting

Arquiparque II

Fonte: Knight Frank Research

The State, Public Bodies and major companies (e.g. EDP, PT and Refer) are also
becoming aware of the importance of actively managing their property has on their
results and are abandoning their old real estate policies that were reactive rather than
proactive. The State has been making efforts to sell about 800 properties in order to
reduce the public deficit.

❞
Lagoas Park

12 – Knight Frank

Trends: Relocation and
Sale&Leaseback ❞
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Similarly, Lisbon Municipal Council has an ambitious process underway for restructuring
the oldest zones of the city of Lisbon. More than 1,500 buildings are to be rehabilitated.
In addition, more than € 45 million has been set aside for the restoration of Chiado.
The area of approximately ten acres that is currently occupied by the Feira Popular
may be used for real estate projects with residential, retail and office areas. Other
revitalisation projects are underway in the city of Lisbon, such as, for example, that of
Parque Mayer. This space, used as a theatre in times gone by but currently unused,
may give rise to a modern area linking culture, leisure and other real estate projects.
It should be mentioned that the major financial groups are more and more interested
in investing in real estate and the main promoters are diversifying their interests
among the various real estate functions (e.g. residential, offices, retail and leisure).
Relocation instead of expansion will be the trend for the coming years. In this
process, Public/Private Partnerships and Real Estate Investment Funds will be of
fundamental importance.

Central Office

The growing necessity of companies to optimise their real estate assets, to have
greater flexibility and mobility, to reduce costs and to have greater investment
capacity and financial leverage will reinforce the trend towards Sale & Leaseback in
Portugal.

Figure 5

Prime Lisbon Office
Yields (Prime CBD)
16

Investment

14
12

2002 was an excellent year in terms of portuguese property funds, propelled by low
interest rates and the negative/uncertain returns from the stock exchanges. Yet again
it was proven that in times of crisis and uncertainty real estate functions as a safe
haven for investors.
Foreign Real Estate Investment ("Investimento Estrangeiro em Imobiliário" - IEI)
in Portugal, as in all the smaller European markets in the Euro zone, continued to be
active, due to the capacity to attract investors wanting capital gains and attractive
yields. IEI has concentrated in Greater Lisbon, with German Real Estate Funds playing
a major role. The investments made have low risk profiles (low yield) and involve
new, prestigious buildings or buildings in the CBD with well-known tenants.

10
(%)

According to IPD Portuguese Property Index the total return for the Portuguese office
market was 7% in 2002 and 8.8% (annualized) in the last three years.

8
6
4
2
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03*
Source: Knight Frank Research
*Forecast

In comparison with 21 European cities Lisbon has the 5th highest yield with a very attractive income-risk relationship.
Prime (Gross) yields were stable in 2002 and early 2003 (see figure 5), with rates of 7.25% in the CBD and 8% in Parque das
Nações and the Western Corridor. However, these may drop due to the lack of available products on the market and the number
of investors that want to strengthen their presence in the market.
The demand by investors for buildings with prestigious occupants has also been a motivation for Sale & Leaseback operations.
It is expected that the new office projects in Parque das Nações and the Western Corridor will be future targets for real estate
investment although it is a fundamental condition that these properties guarantee the return on such investment.
Ta b l e 6 K e y I n v e s t m e n t D e a l s 2 0 0 2 - 2 0 0 3

Alto das Amoreiras (2002)
Arquiparque
Building 3 (2002)
Av. República, 87 (2002)
Efacec Sede,
Carnaxide (2002)
Entrecampos, 28 (2002)

Location Area (sq m)

Investor

Value
Yield
(€ million) (Gross)

Lisbon

5,000

Norfin

13.0

8.5%

Western
Corridor

6,600

Fundimo

22.0

8.1%

Lisbon

3,300

F. Pensões CGD

5.8

7.83%

Western
Corridor

9,600

Fundimo

17.0

8.3%

Norfin

n/a

n/a

DGI (German Fund)

28.4

7.9%

Imolisboa

66.0

7.7%

42.0

8.1%

AF Investimentos

12.5

10%

Standard Life

34.0

8.2%

Lisbon

IBM Building (2002)

P. Nações

Monumental (2002)

Lisbon

12,300
9,200
22,300

❞

Property

Lisbon has the
5th highest yield
in comparison with
21 European Cities ❞

(Amorim & GE Capital)

Quinta da Fonte
2 buildings (2002)
Vila Lambert (Sonae
Headquarters) (2002)
Torre Zen (2003)

Western
Corridor
Lisbon
P. Nações

13,000

MEAG
(German Fund)

7,000
10,000

(English Fund)
Source: Knight Frank Research
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OPORTO Offices
Supply & Demand
Contrary to what is found in the main cities of Europe, the quality office market of
Oporto is not concentrated in the historic centre of the city. This has been caused
by several factors: difficult access; insufficient car parking spaces; scarcity of land
and high prices; lack of modern and flexible space.
The office market in Oporto is characterised by its small size. It is estimated that the
market is about 2 million sq m with quality offices representing just 10% of the total,
that is, about 200 thousand sq m.

The office market in Oporto can be divided into four distinct zones (they themselves
can be sub-divided): (1) Historic Centre; (2) CBD and satellite zones; (3) Antas
and (4) the Industrial Zone.
The quality office market in Oporto has an average annual take-up of about 10,000 sq m.
As the market matures we expect that in the coming years there will be a growing
demand for high quality spaces. We also expect greater interest on the part of
institutional investors on account of the larger number of spaces rented.
The centre may again become an important source of high quality offices.

Edifício Scala

❞

Currently there is little supply, particularly of large spaces. There is a low vacancy rate
in prestigious buildings and there is an inappropriate level of occupation of less
suitable buildings (that on average have a greater vacancy rate) by very prestigious
companies. There is thus potential demand for absorbing modern, quality spaces.

Porto: small sized
offices, less mature
market and investment
opportunities

❞

Given this, Knight Frank estimates that the level of potential take-up of quality spaces in the Oporto market may, in the medium
term, approximate 25,000 sq m/year and about 40,000 sq m/year in the long term (this value is estimated to be the maximum
absorption capacity).
Ta b l e 7 O f f i c e s A r e a s
Designation

Covering

Characteristics

Historic
Centre

Praça da Liberdade, Avenida dos Aliados,
Rua Sá da Bandeira and Rua Gonçalo Cristovão

Location preferred by insurance companies (e.g. Allianz and Victória).
In this area there are several quality buildings that are under-occupied.

CBD and
Satellite
zones

Avenida da Boavista (to the Edifício Oceanus),
Includes the zone surrounding Praça de
Mouzinho de Albuquerque and Rua de Júlio Dinis

It is the preferred location for residences, hotels and shops. It is well
served by public transport, has wide streets and it is there that the main
office buildings have appeared

On account of the attraction of the CBD there
are several “satellite” office buildings in the
surrounding areas - Rua Campo Alegre;
Avenida de França, Rua D. Manuel II and
Rua do Vilar

In the “satellite zones” is the Cristal de Ouro Building in Rua Campo
Alegre; the Capitólio Business Centre in Avenida de França; the Palácio
Cristal in Rua Dom Manuel II and the Scala Building in Rua do Vilar

Antas

Antas

This is mainly a residential zone.
Torre das Antas; New projects surrounding Dragão Stadium (F.C.Porto)

Industrial
Zone

Rua Engenheiro Ferreira Dias and
Rua de Manuel Pinto de Azevedo

The Francos Industrial Zone has been consolidating in the office area
This area is composed of old and new warehouses, office buildings (e.g.
the Volvo building and the Aviz Trade Center project) and some industry
(e.g. RAR). The automotive sector is strongly represented in this area
where we also find Moviflor and AKI

Source: Knight Frank Research

Rents & Investment
The uncertainty that characterises the Oporto office market with regard to the occupation of quality office space means that this
market is very cyclical. There are periods when there is very little or no market supply and when rents therefore, increase, and
there are other times when there is excessive supply and rents decrease significantly. This year the prime rent has gone up to
€ 17.5/sq m/month although rents in prestigious buildings in the order of € 11/sq m/month can be found. Average rents are
about € 14/sq m/month.
The institutional investment market in Oporto is still of secondary importance. The few institutional deals involve exclusively
Portuguese funds and buildings in prime locations with prestigious occupants.
Existing office buildings have been sold to the small organisations that occupy them or they are owned by a single organisation
(usually a bank or an insurance company). The rental market remains relatitively unattractive and insignificant, symptomatic of
an immature market.

14 – Knight Frank

❞

Prime yield varies between 8.5% and 9%.

Oporto: Prime
yields are between
8.5% and 9% ❞
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Completed Offices and Future Supply
Although the current supply of new quality offices is virtually non-existent, notably for large spaces, there are several projects
planned for the short and medium term.
The developers that operate in Oporto prefer small projects when these are exclusively destined for offices. Alternatively they like
office projects that are combined with housing, commerce, and a hotel, where the risk is spread among several real estate
functions.
Of the recently completed spaces, special mention must be made of the Passeio da
Boavista Building. This is composed mostly of housing but also contains offices and
retail.
Looking to the medium term we have the Burgo project (Avenida da Boavista) of the
San José Group; the HN Group’s Oporto Bessa Leite project (on a road crossing
Av. da Boavista); the Salgueiros Complex and an Office Park in the old Herbert
warehouses (Industrial Zone).
Taking into consideration that Oporto is the second city in Portugal and although its
office market is still far from reaching maturity, there will be good investment
opportunities here in time.
Oporto Center

Legal Aspects
By "Prof. Dr. Diogo Leite de Campos e Dr. Nuno da Cunha Barnabé A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice & Associados".
The Government recently submitted to Parliament an Authorisation Bill to proceed with the "Real Estate Property Taxation Reform",
pursuant to which the Municipal Tax and the Municipal Property Conveyance Tax ("sisa") (as well as the Inheritance and Donation
Tax) will be respectively replaced by the Municipal Property Tax ("Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI") and by the Municipal
Inheritance Tax ("Imposto Municipal sobre as Transmissões - IMT").
Besides the change of name, the alterations introduced in what concerns taxation over real estate property and its conveyance,
object of reformed taxes, consist of new rules for the determination of the patrimonial/taxable value of the real estate property
and new applicable tax rates.
Therefore, in the case of IMI, a difference is made between new, already existing and leased real estate property.

❞

The patrimonial value of new real estate property shall be calculated based on the
following main criteria: construction price, area, location, comfort and age of the
property, the applicable rate being between 0.2% and 0.5%. Concerning already
existing real estate property, its patrimonial value will be updated based on the
currency devaluation factor, adjusted by the territorial price variation of real estate
markets in different zones of the country, although with maximum annual limits.
In this case, the applicable tax rate will be determined between 0.4% and 0.8%.

New rules and Taxes:
Real Estate Taxation
Reform ❞

Finally the patrimonial value of leased real estate property, until December 31st, 2001,
will be updated through the capitalisation of the respective annual rent so that the
tax does not exceed on average 8% of that rent.
In the case of IMT, the real estate property will be evaluated within the same
parameters as defined for the effects of IMI.
Concerning the applicable rates, the tax brackets shall be maintained.
The maximum rate foreseen for the purchase of residential and permanent
accommodation shall now be 6% (for values exceeding € 500,000),
and the exemption basis shall increase to € 80,000. The purchase of real estate
property destined for residential lease and second housing shall be subject to the
same rates applicable for residential and permanent accommodation, increased
by 1% in each tax bracket.
In the case of purchased of real estate property destined for commercial lease and in
general, for the undertaking of commerce or industry, a fixed rate of 6.5% shall be
applicable. The remaining situations, as well as the purchase of rural real estate
property, shall be taxed at a fixed rate of 5%.

Torres de Lisboa
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