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Acerca da CiA Ci - Confidencial Imobiliário é uma empresa independente, 

orientada para a satisfação das necessidades de informação 

dos profissionais do mercado imobiliário, no contexto da 

tomada de decisão quanto a investimentos e estratégias de 

venda. É especializada na produção e difusão de indicadores 

de análise do mercado, detendo índices e bases de dados 

exclusivas sobre a oferta e vendas de fogos, com detalhe à 

freguesia. Do seu acervo destaca-se o Índice Ci que é a mais 

antiga série sobre imobiliário em Portugal, com mais de 20 

anos. Este índice mede a valorização dos imóveis residen-

ciais. Pela sua credibilidade e independência, é referenciado 

por entidades como o Banco Central Europeu, o Banco de 

Portugal e o Governo Português.

About CiConfidencial Imobiliário is an independent company dedi-

cated to supply the real estate market professionals with 

the statistical information required to their investment and 

strategic decision making. Ci is specialized in producing 

market intelligence indicators, detaining indexes and exclu-

sive databases regarding the housing market that covers 

both supply and transactions perspectives, typically with 

high geographical detail. One of its main content is the 

Index Ci, which is the most referred house price index in 

Portugal. Due to its credibility and independency, the Index 

Ci is used by entities like the European Central Bank, the 

Bank of Portugal and the Portuguese Government.

Sobre a InCiO Instituto da Construção e do Imobiliário (InCI, I.P.) é a 

entidade reguladora de sector da construção e do imobil-

iário. Compete ao InCI, I.P., atribuir títulos habilitantes para 

o exercício das actividades por si reguladas. A sua actuação 

visa ainda potenciar um mercado da construção e do imobil-

iário moderno e competitivo, através de uma efectiva acção 

reguladora e fiscalizadora, bem como apoiar e dinamizar 

iniciativas estratégicas para a melhoria da competitividade e 

sustentabilidade das empresas do sector, tendo em vista a 

defesa do consumidor.

About InCiThe Instituto da Construção e do Imobiliário (InCI, IP) is 

the regulator of real estate and construction activities. It is 

InCI’s role to attribute the necessary licenses to operate in 

the fields of practice that fall within their regulatory scope. 

In addition, InCI has the role of encouraging a modern and 

competitive construction and real estate industry through 

effective regulation and supervision as well as supporting 

and encouraging strategic initiatives aimed at improving 

the competitiveness and sustainability of the companies in 

the field with a view to better protecting the public at large.

 
Sobre a LdlOnline desde Maio de 2001, o LardoceLar.com regista cerca 

de 490 mil utilizadores e 7,9 milhões de páginas por mês, dis-

ponibilizando para consulta 450 mil imóveis, 1.700 empreendi-

mentos e 4,5 milhões de fotografias, gerando todos os 

meses mais de 48.000 pedidos de visita e informação sobre 

imóveis, gerando constantes oportunidades de negócio para 

as mais de 1.200 empresas do sector imobiliário presentes no 

portal. Mais informações em www.LardoceLar.com e www.

PROi.com.pt.

 
About LdlOnline since May 2001, about 490,000 users and 7.9 million 

pages are reached per month on LardoceLar.com. More 

than 450,000 buildings and 1,700 property developments 

are available with 4.5 million photographs, generating more 

than 48,000 requests every month for 1,200 real estate 

companies. More information on www.LardoceLar.com 

and www.PROi.com.pt.

Sobre o Millennium bcp

A constituição do Banco Comercial Português foi o início de 

um percurso de sucesso e crescimento, que haveria de dar 

origem ao maior grupo financeiro privado português.

Ao longo das últimas décadas, este projecto soube agregar a 

vontade de muitos e capitalizar o prestígio de instituições tão 

ilustres como o Banco Português do Atlântico, o Banco Mello 

e o Banco Pinto & Sotto Mayor, estando hoje presente em 21 

países, nos 5 continentes.

Hoje, alicerçados numa cultura de inovação, competência 

técnica e excelência de serviço, continuamos, com a marca 

Millennium a preparar o futuro.

About Millennium bcp
The establishment  of the Banco Comercial Português was 

the beginning of a history of growth and success  that has 

given rise to the largest private Portuguese financial group. 

Over the past few decades, this project has managed to 

unite the will of many and capitalize on the prestige of 

institutions as illustrious as Banco Português do Atlântico, 

Banco Mello and Banco Pinto & Sotto Mayor. Today  we 

are present in 21 countries in 5 continents. Today, based 

on our culture of innovation, technical expertise and excel-

lent service, we continue, under the Millennium brand, to 

prepare for the future.

Sobre o RICSO RICS é a qualificação líder a nível mundial no que respeita 

a normas profissionais relativamente a terra, propriedade e 

construção. Num mundo em que cada vez mais pessoas, 

governos, organizações bancárias e comerciais exigem uma 

maior certeza acerca de normas profissionais e éticas, atingir 

o status RICS é a marca do reconhecimento do profissional-

ismo em termos da actividade imobiliária. Mais de 100.000 

profissionais da área imobiliária que trabalham nas principais 

economias estabelecidas e emergentes do mundo recon-

heceram já a importância de assegurar o status RICS, tornan-

do-se membros deste. O RICS é um regulador tanto dos seus 

membros individuais como de empresas, permitindo-lhes 

manter os mais elevados padrões e fornecendo a base para 

uma confiança incomparável do cliente no sector. O RICS 

possui uma rede a nível mundial.

About RICSRICS is the world’s leading qualification when it comes to 

professional standards in land, property and construction. 

In a world where more and more people, governments, 

banks and commercial organizations demand greater cer-

tainty of professional standards and ethics, attaining RICS 

status is the recognized mark of property professionalism. 

Over 100 000 property professionals working in the major 

established and emerging economies of the world have 

already recognized the importance of securing RICS status 

by becoming members. RICS is a regulator of both its indi-

vidual members and firms enabling it to maintain the high-

est standards and providing the basis for unparalleled client 

confidence in the sector. RICS has a worldwide network.
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Número total de empresas no painel este mês:

89

Sobre:
O Ci/RICS Portuguse Housing Market Survey é um inquérito mensal de 

sentimento junto de promotores e mediadores imobiliários que operam 

no mercado residencial.Regiões:O total nacional decorre de três regiões: Área Metropolitana de Lisboa, 

Área Metropolitana do Porto e Algarve. Os dados são ponderados regio-

nalmente e em função do tipo de operador (promotor ou mediador).

Ajustamento de sazonalidade:
Os dados não têm ajustamento de sazonalidade.

Questões colocadas:1. Número de casas vendidas nos últimos três meses (contratos-

-promessa)? - Número
2. Número de casas cuja venda está em negociação? - Número

3. Evolução dos preços residenciais nos últimos três meses? – Saldo 

de Respostas4. No mês anterior, variação do número de vendas em nego ciação? 

– Saldo de Respostas
5. No último mês, evolução do número de consultas por novos clien-

tes? – Saldo de Respostas
6. No último mês, evolução do número de novas angariações? – Saldo 

de Respostas7. Expectativas de variação dos preços das casas nos próximos três 

meses? – Saldo de Respostas
8. Expectativas de variação do número de vendas de casas nos próxi-

mos três meses? – Saldo de Respostas
Saldos de Respostas Extremas:
•	 Saldo de Respostas Extremas = proporção de inquiridos que repor-

tam uma subida menos a proporção daqueles que reportam uma 

queda (se 30% reportam uma subida e 5% uma queda o saldo de 

resposta (não ponderado) será de 25%).

•	 Os dados do saldo de respostas são baseados em opiniões; não quan-

tificam mudanças efectivas numa variável que lhes esteja associada.

•	 Os resultados do saldo de respostas podem variar entre -100 e 

+100.•	 Um saldo de respostas positivo implica que mais respondentes estão a 

verificar aumentos em vez de diminuições (na variável subjacente). Um 

saldo de respostas negativo implica que mais respondentes verificam 

diminuições em vez de aumentos e um saldo de respostas nulo implica 

que um igual número de respondentes verifique aumentos e diminuições. 

•	 Assim, uma leitura de -100 implica que os respondentes não verifi-

cam aumentos (ou alterações), e uma leitura de +100 implica que os 

respondentes não verificam diminuições (ou alterações).

•	 No caso do saldo de respostas alusivo a preços, uma leitura de +10 

não deve ser interpretada como se o PHMS afirmasse que o preço 

das casas está a subir na ordem dos 10%, mas que mais 10% dos 

inquiridos reportaram aumentos de preços em vez de diminuições 

(ao longo dos três últimos meses).

•	 Uma alteração de +30% para +60% não significa que a variável 

tenha crescido em 30% num período e em 60% no período seguin-

te, mas tal indica que o dobro dos inquiridos reportou um aumento 

em vez de uma diminuição relativamente ao período anterior.

•	 Da mesma forma, se for verificada uma baixa de +90% para +5%, 

tal continua a significar que existem, em geral, mais respondentes 

a reportar aumentos que diminuições, apesar da amplitude desses 

aumentos reportados ter caído dramaticamente; entretanto, uma alte-

ração na leitura de -90% para -5% continua a significar que, de forma 

geral, mais respondentes se encontram a reportar diminuições em vez 

de aumentos, apesar da amplitude dessas diminuições reportadas ter 

caído dramaticamente.Índice de Actividade RICS/Ci e Índice de Confiança RICS/Ci:

•	 O Índice de Actividade RICS/Ci é uma média dos saldos de respostas 

relativos às consultas por clientes, às angariações e às vendas potenciais.

•	 O Índice de Confiança RICS/Ci é uma média dos saldos de respostas 

referentes às expectativas de vendas e de preços.

•	 Ambos destinam-se a representar medidas síntese da actividade e da 

confiança do mercado.

Total number of survey contributors this month:

89

About:
The RICS/Ci Portuguese Housing Market Survey is a monthly senti-

ment survey of estate agents and developers who operate in the 

Portuguese residential sales market.Regions:Three regions make up the national (headline) readings: Lisbon 

Metropolitan Area, Oporto Metropolitan Area and the Algarve. The 

data is regionally weighted and operator (agent/developer) weighted.

Seasonal adjustments:
The RICS/Ci Portuguese Housing Market Survey data is not season-

ally adjusted.
Questions asked:1. Number of sales over the last three months? - Number

2. Number of number of ’promised’ sales? – Number

3. How have house prices have changed over the last three 

months? – Net balance
4. Over the last month how did the number of ’promised’ sales 

changed? – Net balance
5. Over the last month how did the number of new enquiries 

changed? – Net balance
6. Over the last month how did the number of new instructions 

changed? – Net balance
7. Over the next three months how do you expect house price 

levels to change? – Net balance

8. Over the next three months how do you expect the number of 

agreed sales to change? – Net balance
Net balance data:•	 Net balance = Proportion of surveyors reporting a rise in prices 

minus those reporting a fall (if 30% reported a rise and 5% 

reported a fall, the net balance will be 25%).

•	 Net balance data is opinion based; it does not quantify actual 

changes in an underlying variable.

•	 Net balance data can range from -100 to +100.

•	 A positive net balance implies that more respondents are seeing 

increases than decreases (in the underlying variable), a negative 

net balance implies that more respondents are seeing decreases 

than increases and a zero net balance implies an equal number 

of respondents are seeing increases and decreases.

•	 Therefore, a -100 reading implies that no respondents are see-

ing increases (or no change), and a +100 reading implies that no 

respondents are seeing decreases (or no change).

•	 In the case of the RICS/Ci price balance, a reading of +10 should 

not be interpreted as RICS/Ci are saying that house prices are 

going up by 10%, but that 10% more surveyors reported increas-

es rather than decreases in prices (over the last three months).

•	 A change from +30 to +60 does not mean that the variable grew 

by 30% in one period and by 60% in the next period, but it does 

indicate that twice as many surveyors reported an increase com-

pared to a decrease than in the previous period.

•	 Likewise, if we get a reading dropping from +90 to +5, this 

still means that more respondents are reporting increases than 

decreases overall, but the breadth of those reporting increases has 

fallen dramatically; meanwhile, a shift in the reading from -90 to -5 

still means that more respondents are reporting decreases than 

increases overall, but the breadth of those reporting decreases has 

fallen dramatically.RICS/ Ci Activity Index and RICS/ Ci Confidence Index:

•	 The RICS/ Ci Activity Index is an average of the New Buyer 

Enquiries net balance, New Vendor Instructions net balance and 

Promised Sales net balance.
•	 The RICS/ Ci Confidence Index is an average of the Sales 

Expectations net balance and Price Expectations net balance.  

•	 Both indices are intended as summary measures of market activ-

ity and confidence. 

Notas/Conceitos Notes for editors
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The December 2012 PHMS results highlight the broad-based weak-
ness of the sales markets in contrast to the partial strength of the 
lettings sector. This has been an ongoing theme for at least a year 
(when lettings data was first introduced).In the sales market, transactions and prices continued to decline, 
though at a slightly lesser pace. Indeed, the national price net balance 
improved from -72 to -58 i.e. 58% more respondents experienced 
price falls rather than rises.Price declines continue to be driven by falling demand; rising supply 
is not an issue with new vendor instructions falling since December 
2010 and no significant overbuilding taking place in the run up to the 
crisis. It is also noteworthy that residential developers, on the whole, 
are reporting less severe pricedeclines than sales agents. This suggests the market for new build, 
whilst still under pressure, is holding up slightly better than for exist-
ing stock.

The national confidence index - which is a composite measure 
based on price and sales expectations - rose 9 points from -53 to -44, 
but remains fairly negative overall.The lettings market, meanwhile, continues to benefit partly from 
the fallout in the sales market, as households who cannot access 
mortgage finance opt to rent instead. Indeed, notwithstanding pos-
sible signs of a levelling off last month, tenant demand continues to 
rise and transaction expectations remain positive.However, rents are falling and rental expectations are quite nega-
tive. This could reflect an excess of rental stock in the market, but 
affordability constraints may also be an issue. Moreover, there is also 
some anecdotal evidence from agents of a mismatch between the 
types of stock currently on offer and demand.

Os resultados do PHMS de Dezembro de 2012 voltam a realçar a fra-
gilidade do mercado de compra e venda em contraste com a força do 
sector de arrendamento, tema recorrente ao longo de, pelo menos, um 
ano (desde que foram introduzidos dados relativos ao arrendamento).

No mercado de venda as transações e os preços continuaram a de-
crescer, embora a um ritmo ligeiramente mais lento. De facto, o saldo 
de respostas nacional melhorou de -72 para -58, isto é, 58% dos respon-
dentes observou mais quedas do que aumentos de preços.

As reduções nos preços continuam a ser conduzidas pela queda da 
procura. O aumento da oferta não se apresenta como um problema, 
dado que as instruções de venda têm vindo a cair desde Dezembro de 
2010 e que não se verificou um excesso de construção significativo no 
período pré-crise. É também de salientar que os promotores têm repor-
tado, no geral, quedas de preços menos acentuadas que os agentes 
de venda. Tal sugere que o mercado de construção nova, ainda que sob 
pressão, se está a aguentar ligeiramente melhor que o de usados.

O índice nacional de confiança - medida composta baseada nos preços 
e expectativas relativas a vendas - subiu 9 pontos, passando de -53 para 
-44, embora continue a registar um valor relativamente negativo.

Por sua vez, o mercado de arrendamento continua a beneficiar, em par-
te, das quebras nas vendas, uma vez que as famílias impedidas de aceder 
ao crédito optam por arrendar. Assim, apesar dos sinais de uma possível 
estabilização no mês passado, a procura dos arrendatários continuou a 
subir e as expetativas relativas a transações permaneceram positivas.

Porém, o valor das rendas tem caído e as expectativas mostram-se 
bastante negativas. Tal pode refletir um excesso de oferta no mercado, 
embora as limitações no acesso ao crédito possam também constituir 
um problema. Além disso, existe também alguma evidência de um de-
sajustamento entre a oferta e a procura.
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Ricardo Guimarães, Director da Ci:“A nova lei das rendas entrou em vigor em Dezembro. Apesar 
de cautelosos, os agentes estão relativamente optimistas sobre 
o seu impacto na atração de investimento. O regime fiscal mais 
favorável e o novo procedimento de despejo são aspetos consi-
derados favoráveis pelo mercado.”
Josh Miller, Economista Sénior do RICS:“Em Portugal os preços das casas continuam a cair devido à fraca 
procura, resultante da deterioração do mercado de trabalho (a 
taxa de desemprego atingiu 16,3%) e da redução observada na 
concessão de crédito. O excesso de oferta não se apresenta como 
um problema. O setor de arrendamento continua a beneficiar, em 
parte, da quebra nas vendas já que as famílias impedidas de ace-
der ao crédito à habitação optam por arrendar.”

CI Spokesman, Ricardo Guimarães:“The new lease law came into effect in December. Agents 
remain cautious but are optimistic about its impact on invest-
ment in the private rented sector. Specifically, such investment 
will receive more favourable tax treatment and the legal pro-
cedures surrounding the non-payment of tenants have been 
streamlined.”
 
RICS Senior Economist, Josh Miller, says:“In Portugal, house prices continue to fall due to very weak 
demand; oversupply is not really an issue. Demand weakness, 
in turn, stems from a deteriorating labour market (the unem-
ployment rate stands at 16.3%) and falling mortgage lending. 
The lettings market, meanwhile, continues to benefit partly 
from the fallout in the sales market, as households who cannot 
access mortgage finance opt to rent instead”

Sobre o Portuguese Housing Market SurveyO Portuguese Housing Market Survey (PHMS) é um inquérito mensal realizado em parceria entre a Ci - Confidencial Imobiliário e o RICS. 

O seu objectivo é dotar o mercado residencial português de um de Índice de Confiança e de Expectativas, preenchendo a actual lacuna 

no acervo estatístico sobre esse sector. Este inquérito assenta num painel de empresas de promoção e mediação imobiliária e cobre 

as regiões metropolitanas de Lisboa, do Porto e do Algarve. O PHMS encontra paralelismo com outros inquéritos que o RICS realiza 

noutros países, pelo que gerará resultados comparáveis internacionalmente.
About the Portuguese Housing Market Survey
The Portuguese Housing Market Survey (PHMS) is a monthly sentiment survey - developed in partnership by Confidencial Imobiliário 

(Ci) and the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) - of estate agents and developers who operate in the Portuguese residential 

sales market. The PMHS is directly comparable with RICS UK Housing Market Survey.

Integre 
este projecto!
O Portuguese Housing Market Survey (PHMS) 
é um inquérito de conjuntura que acompanha as 
expectativas dos operadores do mercado. É uma 
iniciativa conjunta do RICS – Royal Institution 
of Chartered Surveyors e da Ci – Confidencial 
Imobiliário. Finalmente o sector terá um Índice 
de Confiança e de Expectativas, uma ferramenta 
essencial para o mercado!

Apoios

Mensalmente é produzido um relatório bilingue, em português e em inglês, que será distribuído junto dos 
profissionais de todo o mercado europeu que o poderão aceder através dos sites do RICS (www.rics.org/
marketsurveys) e da Ci (www.ci-iberica.com).

Vantagens para as empresas participantes

Menção dos seus contactos no Relatório Mensal, alvo de disseminação internacional

Link para o seu website no Relatório Mensal, que circulará em pdf com os links das empresas aderentes

Colocação de logótipo com link para o seu website no site da Confidencial Imobiliário, junto aos 
Relatórios Mensais

Integre a lista de empresas participantes e comunique a sua marca a uma rede de mais de 150 mil 
profissionais e investidores internacionais

A informação recolhida mensalmente é tratada em Londres, respeitando regras de completa confidencialidade 
dos dados individuais. 

Lettings volumes are 
expected to continue growing

Expectativas de crescimento  
no mercado de arrendamento
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en pt

Apoios

 Preços e rendas cont inuam em queda;

 Índice de Confiança permanece bastante negativo;

 Recuo dos indicadores de at iv idade no setor de 
arrendamento.

 Pr ices and rents cont inue to fa l l ;

 Conf idence index remains qui te negat ive;

 Let t ings act iv i ty indicators rebound.

O RICS/Ci Portuguese Housing Market Survey (PHMS) fornece uma 
avaliação qualitativa mensal dos sectores de compra e venda e ar-
rendamento com base em cerca de 100 respostas a este inquérito. 
O PHMS contém uma repartição regional que cobre Lisboa, Porto e 
Algarve.

The RICS/Ci Portuguese Housing Market Survey (PHMS) provides 
a qualitative monthly assessment of the sales and lettings sectors 
based on around 100 regular responses. The PHMS contains a region-
al breakdown covering Lisbon, Porto and the Algarve.

Fonte / Source: Ci/RICS Housing Market Survey
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Se é promotor ou mediador 
imobiliário participe!
No Reino Unido o Housing Market Survey é uma das mais respeitadas e influentes fontes sobre o mercado 

residencial. Usado para a realização de previsões, é frequentemente o primeiro a identificar mudanças no 

mercado. Pela sua credibilidade é usado pelo Banco de Inglaterra na tomada de decisões sobre taxas de 

juro, nomeadamente pelo Monetary Policy Committee. Tem elevada repercussão na imprensa, dada a recon-

hecida capacidade de previsão da variação dos preços e da procura habitacional.

Os meus dados para contacto:

 

Nome 

Empresa 

E-mail 

Telefone       

 

Fax       

Website       

  Sou Promotor Imobiliário

  Sou Mediador Imobiliário

  Sim, desejo participar no PHMS e integrar o painel de entidades inquiridas

Todas as empresas do painel são listadas no Relatório Mensal, com o link para a respectiva página da internet. 

A participação no PMHS garante, ainda, a inclusão do link da empresa no site da Confidencial Imobiliário. 

Veja mais em www.ci-iberica.com.

Sobre o RICS
 
A história do RICS remonta a 1792, altura em que foi formado o 
Surveyors Club. O RICS é a mais elevada qualificação, em termos 
mundiais, no que concerne a standards profissionais relativos à 
gestão do território, imobiliário e construção. Num mundo em 
que mais e mais pessoas, governantes, bancos e organizações 
comerciais exigem mais certeza relativamente a standards e ética 
profissionais, a obtenção da acreditação RICS é um marco no re-
conhecimento do profissionalismo do mercado. Mais de 150.000 
profissionais do imobiliário, que trabalham nas maiores e mais 
emergentes economias mundiais, reconheceram já a relevância 
de assegurar um estatuto RICS, tornando-se seus membros. O 
RICS é uma entidade reguladora, abarcando os seus membros 
individuais e as empresas, dando-lhes a possibilidade de manter 
os mais elevados padrões, garantindo ao sector as bases para 
assegurar aos seus clientes os mais elevados níveis de confiança. 
O RICS é uma rede internacional, sendo procurado por entidades 
como o Instituto de Empresa (Madrid) ou o ISEG (Lisboa) para acre-
ditar os respectivos cursos de mestrado em imobiliário.

 
Sobre a Confidencial Imobiliário

A Ci - Confidencial Imobiliário é uma entidade independente, orien-
tada para a satisfação das necessidades de informação dos profis-
sionais do mercado imobiliário, no contexto da tomada de decisão 
quanto a investimentos e estratégias de venda. É especializada na 
produção e difusão de indicadores de análise do mercado, detendo 
índices e bases de dados exclusivas sobre a oferta e vendas de 
fogos, com detalhe à freguesia.

www.ci-iberica.com
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expected to continue growing

Expectativas de crescimento  
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en pt

Apoios

 Preços e rendas cont inuam em queda;

 Índice de Confiança permanece bastante negativo;

 Recuo dos indicadores de at iv idade no setor de 
arrendamento.

 Pr ices and rents cont inue to fa l l ;

 Conf idence index remains qui te negat ive;

 Lett ings act iv i ty indicators rebound.

O RICS/Ci Portuguese Housing Market Survey (PHMS) fornece uma 
avaliação qualitativa mensal dos sectores de compra e venda e ar-
rendamento com base em cerca de 100 respostas a este inquérito. 
O PHMS contém uma repartição regional que cobre Lisboa, Porto e 
Algarve.

The RICS/Ci Portuguese Housing Market Survey (PHMS) provides 
a qualitative monthly assessment of the sales and lettings sectors 
based on around 100 regular responses. The PHMS contains a region-
al breakdown covering Lisbon, Porto and the Algarve.

Fonte / Source: Ci/RICS Housing Market Survey
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Enviar por fax para 22 208 5010 ou por e-mail para ci-iberica@ci-iberica.com


