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Contexto 

 No contexto da crise económica e financeira, tornou-se urgente o 

desenvolvimento de  estatísticas dos preços de imóveis para, assim, fornecer 

indicadores adequados dos preços da habitação e da propriedade comercial. 

 

 No INE já existem dois produtos para satisfazer essas necessidades recorrendo 

a fontes administrativas: 

 

• Índice de Preços da Habitação (IPHab) é divulgado trimestralmente 

desde julho de 2014 (CE Regulamento 93/2013) 

 

•  Índice de Preços das Propriedades Comerciais (IPPCom) é divulgado 

anualmente desde junho de 2017 



Contexto 

 No entanto, existem diferenças regionais significativas na evolução dos preços 

da habitação devido a especificidades do território: 

 

• nos países da UE (e.g. regiões, áreas turísticas) 
 

• nas regiões (e.g. centro das cidades vs. subúrbios, áreas costeiras vs. 

interior)  

 

 As estatísticas de preços da habitação ao nível local têm o objetivo de 

fornecer nova informação oficial: 

 

• monitorizar a diferenciação territorial através das dinâmicas de preços da 

habitação 

• explorar os preços da habitação dentro das cidades através de uma 

aplicação WebSIG 



Fontes administrativas 
  As Estatísticas de Preços da Habitação ao nível local baseiam-se em dados 

tributários fornecidos pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) → através 

de um protocolo celebrado com o Instituto Nacional de Estatística (mesma 

fonte que o IPHab e o IPPCom) 
 

  O cálculo das Estatísticas de Preços da Habitação ao nível local baseia-se na 

ligação da informação do IMT com a do IMI: 
 

• Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT): de 

onde se obtêm os preços e número de transações realizadas em território 

nacional → dados de fluxo 
 

• Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI): de onde se obtêm as 

características dos imóveis transacionados  → dados de stock 

 

  A ligação entre as duas fontes é feita ao nível do alojamento 
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Validação de location analytics 
X,Y regras de domínio 
 
• Sem informação: 6.6% 

 
• Coordenadas geográficas incorretas (diferentes sistemas de referência e outros 

erros): 0.01% 
 

X,Y regras de coerência: (ao nível das unidades territoriais CAOP-AT) 
 
• Diferente freguesia mas mesmo município: 1.11% → localização baseada no X,Y 

 
• Diferente município: 0.07%  → localização administrativa 

MN/FR/Cidade 

GRID e secção estatística 

Cobertura completa transações 

Nº transações acima de 90% 

Imputação 



Difusão com location analytics  
 Média dos preços por m2 vs Mediana dos preços por m2 

 

• Embora os preços médios sejam mais comuns, os preços medianos permitem 
expurgar o efeito de valores extremos os quais podem ser particularmente 
relevantes nas estatísticas ao nível local. 
 

 Período de referência para difusão trimestral 
 

• Apesar dos dados serem interpretados trimestralmente, estes refletem as 
vendas do período dos 12 meses anteriores, o que reduz o possível impacte 
de irregularidades associadas à heterogeneidade dos alojamentos vendidos e 
elimina os efeitos de flutuações sazonais. 
 

 Limiares de difusão 
 

• Para cada unidade territorial, considera-se um número mínimo de 15 
transações no conjunto dos 4 trimestres que terminam no trimestre de 
referência. Ao nível da secção e GRID o número mínimo é 7.  



Indicadores e produtos 
Indicadores disponíveis do Portal das Estatísticas Oficiais  

 

Os resultados para o ano acabado em cada trimestre, desde o 1º trimestre de 2016 
até ao 2º trimestre de 2017 estão disponíveis em www.ine.pt 
 
• Para os 3 níveis das NUTS e municípios 
Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares (€) por Localização geográfica 
(NUTS - 2013); Trimestral 

 

• Para as Área Metropolitanas de Lisboa e do Porto e para o Algarve os valores por 
freguesia 

Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares (€) por Localização geográfica e 
Categoria do alojamento familiar; Trimestral 
 

Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares em apartamentos (€) por 
Localização geográfica; Trimestral 
 

Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares em apartamentos existentes (€) 
por Localização geográfica; Trimestral 
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Indicadores e produtos 

Indicadores disponíveis do Portal das Estatísticas Oficiais  
  

• Para as 7 cidades com mais de 100 000 habitantes (Lisboa, Porto, Vila Nova de 
Gaia, Amadora, Braga, Funchal e Coimbra). Para Lisboa e Porto, são divulgados 
valores por freguesia 
 

Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares (€) por Localização geográfica 
(Cidade) e Categoria do alojamento familiar; Trimestral 
 
Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares em apartamentos (€) por 
Localização geográfica (Cidade); Trimestral 
 
Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares em apartamentos existentes (€) 
por Localização geográfica (Cidade); Trimestral 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009492&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009492&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009492&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009492&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009492&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009492&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009492&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009492&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009492&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009492&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009494&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009494&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009494&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009494&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009494&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009494&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009494&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009494&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009492&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009492&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009496&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009496&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009496&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009496&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009496&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009496&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009496&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009496&contexto=bd&selTab=tab2


 Destaque à comunicação social 
31 de outubro de 2017 

Indicadores e produtos 



Valor mediano das vendas por m² de alojamentos familiares, Portugal, NUTS III e município, 2ºT 2017 

Indicadores e produtos 
 41 dos 308 municípios registaram preços de venda superiores ao valor nacional 
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Valor mediano das vendas por m² de alojamentos familiares por categoria de alojamento familiar da Área 
Metropolitana de Lisboa, por município, 2ºT 2017 

Indicadores e produtos 
 O preço de alojamentos usados em Lisboa (2 146 €/m2) superou os preços de 

alojamentos novos registados nos restantes municípios da Área Metropolitana de 
Lisboa 
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Valor mediano e taxa de variação homóloga do valor 
mediano das vendas por m², Lisboa e freguesias, 2ºT 

2017 

Valor mediano das vendas por m², Lisboa e 
freguesias, 2ºT 2017 

Indicadores e produtos 

 As freguesias da cidade de Lisboa, Santo António (3 294 €/m2) e Misericórdia 
(3244 €/m2) registaram os preços mais elevados da habitação e as maiores taxas 

de variação homóloga 
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Valor mediano das vendas por m² de alojamentos familiares, 2ºT2017 (€ / m²) 

LISBOA = 2 231 € / m²

LISBOA= 15,1%

0

Belém

Olivais

Benfica

Marvila

Lumiar

Estrela

Alvalade

Ajuda

Carnide

Beato

Areeiro

Alcântara

Arroios

Sta.

Clara

Parque 

das 
Nações

Campolide

Avenidas 

Novas

Misericórdia

S.

Domingos 
de Benfica

S. Vicente
Sta.

Maria
Maior

Penha 

de
FrançaSto.

António
Campo de

Ourique

Freguesias

Frequências

] 2 500 ; 3 294 ]

] 2 231 ; 2 500 ]

] 1 800 ; 2 231 ]

[ 1 500 ; 1 800 ]

0 1 km

Lisboa

€/m
2

Limites Territoriais

Município

Freguesia

6666



Indicadores e produtos 



Indicadores e produtos 
Aplicação 

Permite a pesquisa 
interativa de preços 
medianos de venda 
de alojamentos 
familiares (€/m2) nas 
cidades de Lisboa e 
Porto, para unidades 
territoriais definidas 
pelo utilizador a partir 
da secção estatística 
ou quadrícula 500m x 
500m, facilitando a 
análise dos preços 
praticados nas 
diferentes áreas de 
cada cidade. 
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http://geohab.ine.pt/


Impacte 

Dia

Numero de 

visitas Páginas Hits Bytes

31-Oct-17 561 8.459 12.665 665.19 MB

01-Nov-17 3.304 58.398 84.093 3.90 GB

02-Nov-17 114 2.253 3.297 166.39 MB

03-Nov-17 522 15.844 22.672 1.10 GB

04-Nov-17 271 5.759 7.965 362.27 MB



Desenvolvimentos futuros 

 Aumentar o número de indicadores estatísticos a disponibilizar 

 

 Disponibilizar aplicação em formato bilingue (PT e ENG) 

 

 Alargar a informação disponível na aplicação a outras cidades  

 

 Disponibilizar novas ferramentas de visualização da informação 

geográfica, nomeadamente mapas temáticos 
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