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Ficha Síntese 

Estatísticas Ci/LardoceLar.com 

 

As estatísticas Ci/LardoceLar.com têm as características técnicas a seguir 

apresentadas: 

Designação Estatísticas Ci/LardoceLar.com 

Objectivo Caracterizar o mercado residencial quanto à oferta 

disponível para venda 

Informação de Base Oferta registada no site imobiliário LardoceLar.com, após 

procedimento de depuração de repetições1. Esta é uma 

base de dados com uma muito elevada cobertura do 

mercado, contando com mais 400 mil fogos em oferta, 

provenientes de mais de 1.500 empresas de mediação 

imobiliária 

Periodicidade Trimestral 

Âmbito Territorial Portugal Continental 

Síntese Metodológica A informação do portal LardoceLar.com é tratada pela Ci 

que, antes de mais, procede à eliminação de fogos 

repetidos entre diferentes empresas de mediação 

Imobiliária, identificando perfis de fogos que se repetem, 

                                                

1
 Procedimento descrito na metodologia relativa às Estatísticas Ci/LardoceLar.com, que assenta na 

aplicação de um filtro depois da identificação de perfis de alojamentos repetidos entre diferentes 

empresas que contribuem para a base de dados LardoceLar.com. 
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deixando somente passar um deles. Os dados são sujeitos 

a procedimentos de extracção de outliers e outros filtros, 

para eliminação de erros e de dados atípicos. Tendo em 

conta a dinâmica de rotação de fogos no portal, são 

apurados indicadores de novas ofertas e de remoção de 

fogos de oferta, permitindo caracterizar o mercado 

também sob esse ponto de vista. 

Estratos objecto de 

difusão de dados 

i) Geográfica: por freguesia e concelho 

ii) Tipo de fogos: para apartamentos e moradias e 

segundo a tipologia (n.º de quartos) 

ii) Estado de Uso: para fogos usados e fogos usados 

Séries disponíveis Desde 2005 

Variáveis difundidas Sobre a oferta: 

- Número de fogos em oferta 

- Valor por fogo (média) 

- Valor por m2 (média) 

- Área dos fogos (média) 

Sobre os Fluxos de Entrada – Proxy das Novas Ofertas: 

- Valor por fogo (média) 

- Valor por m2 (média) 

- Área dos fogos (média) 

Sobre os Fluxos de Saída – Proxy da Procura: 

- Valor por fogo (média) 
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- Valor por m2 (média) 

- Área dos fogos (média) 

- Tempo de Absorção (meses em oferta na base de dados) 

 


