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RESUMO 

A Comissão Europeia tem publicado directivas sobre a eficiência energética, com o 

principal objectivo de reduzir o consumo de energia nos edifícios e sensibilizar para a 

importância da eficiência energética. Pretende-se ainda que os certificados energéticos 

sirvam de ferramenta de decisão em qualquer negócio imobiliário, de compra e venda 

ou de arrendamento. 

Este trabalho tem como objectivo verificar se a classificação energética atribuída aos 

edifícios de escritórios da Grande Lisboa tem influência na renda de mercado, ou seja a 

renda que é publicitada para determinado edifício. Além deste objectivo principal, 

pretendemos destacar a importância da integração dos atributos da eficiência energética 

nas metodologias de avaliação imobiliária de edifícios de escritórios. 

A amostra deste estudo, obtida através das consultoras imobiliárias Jones Lang LaSalle, 

Cushman&Wakefield, CBRE, Worx, B.Prime e Abacus Savills, é constituída por 48 

edifícios de escritórios da Grande Lisboa, e pela Adene – Agência para a Energia. 

A metodologia do trabalho tem por base modelos de regressão linear múltipla para 

isolar as diversas características que possam ter impacto na determinação da renda ou 

numa característica particular, neste caso a classificação energética atribuída. 

Concluímos que a certificação energética, estatisticamente, não tem impacto nas rendas 

de mercado dos edifícios de escritórios e que os factores que as influenciam são: 

localização (zona de escritórios), número de pisos e idade. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Certificação Energética, Eficiência Energética, Imobiliário Comercial, Valor de Mercado, Rendas 

de Mercado, Avaliação Imobiliária 
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ABSTRACT 

The European Commission has published guidelines on energy efficiency, with the 

primary objective of reducing energy consumption in buildings and raise awareness of 

the importance of energy efficiency. It is also intended that the energy certificates serve 

as a decision tool in any real estate business, buying and selling or leasing.  

This work aims to verify if the energy rating assigned to office buildings of Lisbon has 

influence on market rents, this is, rent that is advertised for a specific building. In 

addition to this primary objective, we intend to highlight the importance of integrating 

energy efficiency attributes in the methodologies of real estate appraisal office 

buildings.  

The sample in this study, obtained from the real estate consultants Jones Lang LaSalle, 

Cushman & Wakefield, CBRE, Worx, B.Prime and Abacus Savills, consists of 48 office 

buildings of Lisbon, and the Adene - Agency for Energy.  

The methodology of the work is based on multiple linear regression models to isolate 

the various characteristics that may impact the determination of rents or a particular 

characteristic, in this case the assigned energy rating.  

We conclude that the energy certification statistically has no impact on market rents of 

office buildings and the factors influencing them are: location (office area), number of 

floors and age. 

 

KEYWORDS 

Energy Performance Certificate, Energetic Efficiency, Commercial Real Estate, Market Value, 

Office Asking Rents, Real Estate Appraisal  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.Objectivo  

O objectivo desta tese é investigar qual a influência da certificação energética nas 

Rendas de Mercado dos edifícios de escritórios na Grande Lisboa. Pretende-se 

determinar se existe algum “prémio” imbuído nas rendas dos edifícios escritórios que 

advenha da classificação energética que lhes esteja atribuída. Além deste objectivo, 

pretendemos destacar a importância da integração dos atributos da eficiência energética 

nas metodologias de avaliação imobiliária de edifícios de escritórios. 

2. ENQUADRAMENTO DO TEMA 

2.1.Introdução  

Actualmente, os edifícios absorvem mais de 40% do consumo final de energia e são 

responsáveis por 36% das emissões de CO² para atmosfera por parte de toda a Europa 

(Parliament et al. 2003). Como resposta a este problema, a Comissão Europeia publicou 

a directiva 2002/91/CE que mandata os Estados-Membros a aplicar o sistema de 

certificação energética aos seus edifícios. 

O objectivo desta directiva é a promoção da melhoria do desempenho energético dos 

edifícios na Comunidade Europeia, tendo em conta as condições climáticas externas e 

as condições locais, bem como as exigências em matéria de clima interior e de 

rentabilidade económica. Assim, os Certificados Energéticos devem constituir uma 

ferramenta de avaliação dos consumos de energia nos edifícios na UE, além de 

informarem potenciais compradores ou inquilinos da eficiência energética dos edifícios, 

para que a possam ter em consideração nas suas decisões de investimento ou de 

arrendamento. 

No entanto, observando as brochuras de comercialização dos espaços de escritórios ou 

uma notícia sobre determinada operação imobiliária, de compra ou arrendamento, 

constatamos que a certificação energética não tem sido considerada como um factor 

fundamental para a valorização dos edifícios. Salvo os casos em que a classificação é a 

mais eficiente, não existe menção da classificação energética atribuída ao imóvel. 
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Perante isto, a nova legislação publicada no final de 2013, Decreto-Lei nº 118/2013, 

estabelece regras na divulgação ou publicidade de qualquer imóvel que esteja para 

venda ou arrendamento. Este diploma impõe que em qualquer acção de divulgação ou 

publicidade de imoveis, haja referência à sua classificação energética. 

Esta nova legislação, além dos objectivos a nível técnico, pretende sensibilizar os 

players do mercado imobiliário para a importância da eficiência energética. Não 

obstante os objectivos da legislação, cremos que a consciencialização para a 

importância da eficiência energética, para a racionalização dos recursos energéticos, os 

Compromissos de Responsabilidade Social (CRS) das organizações e os compromissos 

e tratados da União Europeia (UE) constituem factores que, no médio prazo, 

contribuirão para a mudança do paradigma. 

2.2.A Aplicação da Certificação Energética em Portugal  

A directiva 2002/91/CE, publicada pela Comissão Europeia, mandata os Estados-

Membros a aplicar o sistema de certificação energética aos seus edifícios. 

Através da directiva são estabelecidos requisitos em matéria de: 

 Enquadramento geral para uma metodologia de cálculo do desempenho 

energético integrado dos edifícios; 

 Aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético dos novos 

edifícios; 

 Aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético dos grandes 

edifícios existentes sujeitos a importantes obras de renovação; 

 Certificação energética dos edifícios; 

 Inspecção regular de caldeiras e instalações de ar condicionado nos edifícios. 

A Directiva da Certificação Energética foi transposta em Portugal, integrando um 

conjunto de três diplomas que contemplam alterações legislativas importantes que terão 

implicações nas práticas comuns de projectar e de construir edifícios: 

 D.L. n.º 78/2006 – Criação do Sistema Nacional de Certificação Energética 

(SCE) e da Qualidade do Ar Interior (QAI) nos Edifícios; 
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 D.L. n.º 79/2006 – Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização dos 

Edifícios (RSECE) que se aplica a grandes edifícios de serviços ou a pequenos 

edifícios de serviços ou de habitação que disponham de sistemas de 

climatização; 

 D.L. n.º 80/2006 – Regulamento das Características do Comportamento Térmico 

de Edifícios (RCCTE) que se aplica a edifícios de habitação ou a pequenos 

edifícios de serviços sem sistemas de climatização. 

 

Tabela 1- Calendarização do Sistema de Certificação Energética 

3 de Julho de 2006 Início da aplicação dos novos regulamentos RCCTE e 

RSECE 

1 de Julho de 2007 Início da aplicação do SCE a novos grandes edifícios (> 

1000 m²) que peçam licença de autorização de construção 

após esta data 

1 de Janeiro de 2009 Início da aplicação do SCE aos restantes edifícios, incluindo 

os existentes 

Todos os novos edifícios ou grandes reabilitações passam a ser obrigados a possuir um 

certificado energético onde o edifício ou fracção é classificado em termos de classe de 

desempenho energético, também designada por etiqueta de eficiência energética, 

variando entre A+ (alta eficiência) e G (baixa eficiência). Os novos edifícios passam, 

assim, a ter a obrigatoriedade de se situarem energeticamente nas classes de 

desempenho mais eficientes. Os certificados posteriores a 2009 passam a ser igualmente 

obrigatórios para qualquer imóvel ou fracção objecto de transacção, para arrendamento 

ou venda. 
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Figura 1- Enquadramento da classificação energética para edifícios novos e existentes - 
RSECE 

O certificado energético de um edifício indica a classe de desempenho energético e o 

nível de emissões de CO2 equivalente e serve de “folheto” informativo das 

características do imóvel. No momento de um processo de compra ou de arrendamento, 

o interessado poderá comparar o imóvel com outros e, desta forma, aferir a qualidade do 

mesmo em termos de eficiência energética, emissões de CO2 e qualidade do ar interior.  

No mesmo certificado estão indicadas possíveis medidas de melhoria de desempenho 

energético e respectivo período de payback, caso as medidas sejam implementadas, 

constituindo uma forma de análise do risco de obsolescência do edifício e permitindo 

estimar custos de investimentos necessários no futuro para adequar o imóvel a eventuais 

exigências de mercado. 

A Directiva n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro 

de 2002 foi reformulada pela Directiva n.º 2010/31/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de Maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios. Esta 

última directiva foi transposta e integra um diploma (DL 118/2013 de 20 de Agosto) 

que se reflecte numa revisão da legislação nacional, nomeadamente pela inclusão num 

único diploma, o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), o 
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Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH) e o 

Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços 

(RECS), diplomas que contemplam alterações legislativas importantes que terão 

implicações nas práticas comuns de projectar e de construir edifícios.
1
 

Nesta nova legislação, merece destaque a obrigatoriedade de indicar a classificação 

energética atribuída a determinado edifício sempre que este esteja a ser publicitado, 

quer para venda quer para arrendamento. 

2.3.Caracterização dos Edifícios Certificados  

No período compreendido entre 2008 e 2013, segundo dados da Adene, estavam 

registados 2326 imóveis de escritórios certificados na Grande Lisboa. 

Este número, conforme o gráfico (gráfico 1) abaixo, representa uma evolução gradual, à 

medida da própria evolução do mercado e de acordo com as exigências da certificação 

no negócio imobiliário, que determina que sempre um imóvel seja arrendado ou 

vendido, haja prova e entrega do certificado energético ao potencial comprador ou 

inquilino. Além deste facto, a própria legislação impõe que os imóveis novos têm que se 

enquadrar nas classes mais eficientes para obtenção da licença de construção (DCR – 

Declaração de Conformidade Regulamentar) e, após a construção, para emissão da 

licença de utilização, devem os promotores apresentar o certificado energético. 

                                              
1
 http://sabiasque.pt/ambiente/contributos/2041-certificacao-energetica-decreto-lei-n-118-2013.html 

 

http://sabiasque.pt/ambiente/contributos/2041-certificacao-energetica-decreto-lei-n-118-2013.html
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Gráfico 1 - Evolução da certificação energética por classificação dos edifícios de escritórios da 
Grande Lisboa (2008-2013) 

Fonte: Adene (tratamento e grafismo pelo próprio) 

 

Os anos de 2012 e 2013 são os que registam mais edifícios de escritórios certificados e, 

no geral, a certificação mais preponderante é a classificação C, seguida da classificação 

B
-
. As classificações energéticas mais eficientes, A+, A, têm pouca expressão no 

mercado dos escritórios da Grande Lisboa. 

 

Quadro 1 - Evolução da certificação energética por classificação dos edifícios de escritórios da 
Grande Lisboa (2008-2013) 

 

Fonte: Adene (tratamento e grafismo pelo próprio) 
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Ano/CE A+ A B B- C D E F G Total anual

2008 9 2 1 3 15

2009 4 31 30 43 41 12 1 5 1 168

2010 5 24 96 88 182 43 13 6 10 467

2011 7 43 85 140 148 40 15 2 10 490

2012 8 20 134 209 132 41 20 2 7 573

2013 9 34 146 179 185 39 8 4 9 613

Total 42 152 493 660 691 175 57 19 37 2326
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Conforme se pode verificar na figura 5, as classificações energéticas mais eficientes, A+ 

e A, não apresentam qualquer evolução ao longo dos anos, transparecendo que o 

investimento em edifícios eficientes não é significativo. 

As classificações C e B- representam aproximadamente 60% do total dos edifícios de 

escritórios certificados na Grande Lisboa. 

 

Gráfico 2 - Evolução da certificação energética por classificação dos edifícios de escritórios da 
Grande Lisboa (2008-2013) 

Fonte: Adene (tratamento e grafismo pelo próprio) 

Em termos de idade, a maioria dos edifícios certificados têm cerca de 20 anos, ou seja, 

foram construídos antes da transposição da directiva e, por este motivo, a classificação 

energética mais preponderante é a classificação C, conforme figura acima. 

2% 

7% 

21% 

29% 
30% 

8% 

2% 
1% 2% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

A+ A B B- C D E F G

E
d

ií
ci

o
s 

ce
rt

if
ic

a
d

o
s 

(n
º)

 



O impacto da certificação energética na valorização dos edifícios de escritórios na 

Grande Lisboa 

 

José Bastos Florindo – Outubro 2014  Página 8 de 46 

 

Gráfico 3 - Relação entre a certificação e o ano de construção dos edifícios de escritórios da 
Grande Lisboa 

Fonte: Adene (tratamento e grafismo pelo próprio) 

A década 2000-2010 é a que regista mais edifícios certificados, resultado do aumento da 

construção de edifícios destinados a escritórios neste período, conforme se pode 

verificar na figura seguinte. 

 

Gráfico 4 - Relação entre o stock e a nova oferta de edifícios da Grande Lisboa (2005-2013 

Fonte: LPI 
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Em termos de medidas de desempenho apontadas nos certificados energéticos, a medida 

de melhoria mais apontada está relacionada com a iluminação. Neste capítulo, os peritos 

recomendam a substituição da iluminação existente por outro tipo mais eficiente. 

 

Gráfico 5 - Medidas de desempenho por classificação energética dos edifícios de escritórios da 
Grande Lisboa 

Fonte: Adene (tratamento e grafismo pelo próprio) 

Num âmbito geral, a classificação C, sendo a mais predominante, é a que regista 

maiores necessidades de implementar medidas de melhoria. As restantes medidas mais 

relevantes estão relacionadas com a climatização e qualidade do ar interior. 
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2.4.A Certificação Energética e o Valor dos Imóveis  

De acordo com o estudo “Sentimento do Mercado de Investimento Imobiliário em 

Portugal”, desenvolvido pelo IPD Portugal-Imométrica e que contou com a participação 

da Adene – Agência para Energia (IPD_Adene, 2009), a certificação energética é 

considerada pelos players do imobiliário como um factor crucial na valorização dos 

imóveis.  

O estudo foi desenvolvido com o principal objectivo de identificar e analisar as 

perspectivas futuras do mercado de imobiliário nacional em 2009/2010 com base na 

opinião dos investidores e outros players que actuam neste segmento. O estudo reuniu 

respostas de 170 inquiridos, dos quais 38% investidores e 62% de outras áreas (entre as 

quais comercial, financiamento, research e avaliação). 

Cerca de 30% dos inquiridos considera que, a longo‐prazo, este impacto será visível 

sobretudo na diferenciação da oferta imobiliária, sendo a classificação energética de um 

edifício um factor distintivo da mesma, a par da qualidade construtiva, da localização ou 

do design. Em segundo lugar da lista, surge o aumento de qualidade do parque 

edificado, apontado por 22% dos inquiridos como o principal reflexo dos certificados 

energéticos sobre o valor do imobiliário, seguindo‐se o aumento da responsabilidade e 

consciência ambiental, defendida por 21% dos inquiridos. O sector imobiliário 

identifica ainda a valorização económica dos activos (16%) e a possibilidade de aceder 

a melhores condições de financiamento como os principais impactos da classificação 

energética dos edifícios. 

Esta é expectativa dos profissionais do imobiliário quando pensam nos eventuais 

benefícios da certificação energética para a valorização dos imóveis, mas que implica 

que os mesmos sejam apercebidos e considerados por todos os agentes do mercado 

imobiliário, em particular, por aqueles que avaliam os activos e por quem lhes 

reconhece e aceita o valor. 

O valor dos imóveis de rendimento é estimado por profissionais de avaliação 

imobiliária, através da adequada metodologia e de acordo com o objectivo da avaliação. 

Contudo, de uma forma geral, os principais factores que são tomados em consideração 

na avaliação imobiliária numa perspectiva de investimento são: localização, condições, 
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design, área e qualidade dos pisos, equipamentos e serviços, adaptabilidade a diferentes 

inquilinos, requisitos e acessibilidades (Millington, A F, 2000). 

Ou seja, a eficiência energética ou atributos de sustentabilidade dos edifícios nem 

sempre foram tomados em consideração nos processos de avaliação imobiliária, 

conforme comprovado numa análise aos dados de imóveis do mercado do Reino Unido 

registados no IPD. Neste estudo verificou-se que não existiam registos da eficiência 

energética (Guertler, Kaplan, & Pett, 2005), confirmando-se que a certificação 

energética não era considerada no processo de avaliação, apesar de haver um 

entendimento que pode influenciar o valor dos imóveis.  

Contudo, actualmente, já existem recomendações e orientações para os profissionais de 

avaliação imobiliária no sentido de incorporarem os atributos de sustentabilidade e 

eficiência energética nos diversos métodos de avaliação (RICS, 2009).  

No âmbito da eficiência energética, o RICS recomenda que os avaliadores tenham em 

consideração a percepção do mercado perante os custos de energia, principalmente o 

impacto que o aumento do preço da energia possa ter nos custos totais de ocupação. 

Devem ainda considerar a adequação dos edifícios aos Compromissos de 

Responsabilidade Social dos ocupantes e proprietários, e também os maiores custos de 

investimento para adaptação de um edifício ineficiente às exigências do mercado. 

2.5.Barreiras na Certificação Energética  

O sector da construção civil tem evoluído muito, quer no desenvolvimento de novos 

materiais e sistemas, quer na própria formação dos profissionais. Ou seja, existe 

conhecimento e tecnologia que permite desenvolver edifícios energeticamente eficientes 

e estudos que sustentam as vantagens e benefícios de investir em edifícios eficientes. 

Mas, apesar dos factos e das evidências, o investimento em edifícios eficientes ainda 

não é relevante, quer na construção nova quer em casos de reabilitação, conforme se 

constata na evolução da certificação energética anteriormente já evidenciada. 

Existe um desalinhamento entre a oferta e a procura, conforme explicitado na figura 

abaixo. 
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Figura 2 - O vício do círculo da culpa 

Fonte: Adaptado de Cadman, 2000 (www.rics.org) 

                                              
2
 Em alguns contractos de arrendamento, a renda inclui os consumos de energia das fracções arrendadas.  

3
 Valores calculados com base na análise dos consumos de energia em edifícios sob gestão do autor.  
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2.6.A Eficiência Energética na perspectiva da Avaliação Imobiliária 

Quadro 2 - Ajustamento do Rendimento Bruto através de um prémio na renda baseado na 
redução dos custos operacionais

Fonte: Adaptado de (Hüttler et al., 2011) 

= Potencial máx. 

prémio de renda 

= Potencial Poupança 

Custos Operacionais 
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Outros autores apresentam uma estrutura para explicar a potencial ligação entre o Valor 

de Mercado e atributos da sustentabilidade e eficiência energética, conforme 

exemplificado na figura seguinte. 

 

Figura 3 - Componentes e potenciais determinantes no valor de mercado de um imóvel 

Fonte: (Hüttler et al., 2011) – Adaptação (Lorenz, 2006) 

Na figura acima podemos verificar de que forma alguns atributos de sustentabilidade e 

eficiência energética podem influenciar o valor de mercado de um imóvel. Por exemplo, 

menores custos de manutenção e operação e menores necessidades de investimento para 

manter o edifício adequado ao mercado, diminuem as despesas operacionais do 

proprietário. 

Os diferentes métodos de avaliação requerem informação específica, que resultam da 

circunstância de que as características e atributos dos edifícios têm que traduzidos para 

os diferentes parâmetros e factores que influenciam o valor para cada método de 

avaliação (Lützkendorf & Lorenz, 2011). 

No caso do método comparativo é possível usar a informação das características do 

imóvel, incluindo as que se referem aos atributos da classificação energética, com os 

comparáveis do mercado. Quando se usa o Método dos Fluxos de Caixa Actualizados, 
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os atributos de sustentabilidade podem e devem ser modelados nos fluxos de caixa na 

determinação do perfil de risco do imóvel. 

Para tal, os avaliadores devem ter em consideração os atributos e as suas relações causa-

efeito que podem afectar a adaptação do imóvel ao mercado. Como por exemplo, a 

qualidade do ar interior de um edifício, que contribui para um aumento do conforto e da 

produtividade e, consequentemente, aumenta a satisfação do inquilino, reflectindo-se na 

sua retenção ou na contribuição na redução das taxas de desocupação. 

 

Figura 4 - Tradução das características de sustentabilidade no impacto dos parâmetros de 
avaliação 

Fonte: (Lützkendorf & Lorenz, 2011) 
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Estudos empíricos sugerem que as rendas de edifícios comerciais certificados podem ser 

superiores entre 3% e 11,6% por m² quando comparados com edifícios não certificados 

(Eichholtz et al., 2009), (Fuerst & McAllister, 2011a). O mesmo estudo conclui que os 

edifícios certificados acumulam, em média, um prémio de venda de 16%. Estes 

resultados têm contribuído para a discussão entre os profissionais de avaliação sobre 

quais as características de sustentabilidade que devem estar reflectidas na acepção do 

valor de mercado (Lützkendorf & Lorenz, 2011). 

De acordo com os diversos estudos científicos que procuram determinar o impacto da 

eficiência energética nos métodos de avaliação imobiliária, assumindo um mercado 

imobiliário eficiente, os ocupantes estarão dispostos a pagar uma renda superior para 

ocuparem edifícios energeticamente eficientes, tendo em conta a expectativa de que os 

custos totais de ocupação serão menores, e os benefícios para a actividade e imagem da 

empresa serão superiores. É também expectável que os custos dos proprietários sejam 

mais reduzidos, devido ao aumento da procura por edifícios energeticamente eficientes, 

reduzindo deste modo a taxa de desocupação e ainda devido a menores necessidade de 

investimentos de melhoria nestes edifícios. No que diz respeito ao investimento 

imobiliário, a redução da incerteza no rendimento dos edifícios mais eficientes, conduz 

igualmente a uma redução do prémio de risco e consequentemente à diminuição da taxa 

de capitalização (McAllister, 2009). 

Conforme se pode verificar no quadro abaixo, a integração das vantagens anteriormente 

indicadas num método de avaliação imobiliária, neste caso no método do rendimento, 

determina um valor de avaliação superior.  
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Quadro 3 - O efeito da eficiência energética na análise de rendimento de um edifício de 
escritórios 

 

Fonte: (Appraisal Institute, 2013) 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1.O impacto da Eficiência Energética no Valor dos Imóveis  

Os diversos estudos científicos que procuram determinar se existe uma relação entre a 

certificação energética e a renda ou preço de mercado de um imóvel vem do mercado 

nos EUA e baseiam-se na certificação Energy Star. A certificação Energy Star é 

voluntária e é similar à Certificação Energética adoptada pelos países da União 

Europeia, sendo que ambas têm como base principal de avaliação o consumo de 

energia. Mas, enquanto a certificação Energy Star avalia a performance do edifício com 

base no seu consumo de energia actual, a Certificação Energética considera a 

performance intrínseca do imóvel. 

Nestes estudos científicos são apontadas diversas vantagens da eficiência energética e a 

maioria refere implicações directas na produtividade dos ocupantes dos edifícios de 

escritórios, nomeadamente pelo conforto proporcionado. Parte do conforto é 

proporcionado pelas melhores condições da qualidade do ar interior (Newsham et al., 

2013), apesar de ser difícil mensurar os benefícios que esta melhoria ocasiona no 

aumento da produtividade e na redução do absentismo. Consequentemente, os 

inquilinos podem estar dispostos a pagar uma renda superior por edifícios que tenham 

uma qualidade de ar interior melhor (Eichholtz, Kok, & Quigley, 2010a). Para os 

RB Rendimento Bruto (Rendas superiores)

TD Taxa de Desocupação (Menor taxa de desocupação em relação ao mercado)

⁼ REB Rendimento Efectivo Bruto (Maior Rendimento)

₋ DO Despesas Operacionais (Menores Despesas Operacionais)

⁼ ROL Rendimento Operacional Líquido (Maior ROL)

ROL/Cap Rate = Valor (Menor Cap Rate)
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ocupantes são ainda referidas outras vantagens relacionadas com a redução de custos 

operacionais (devido à poupança que advém da eficiência energética) e também para a 

contribuição da imagem corporativa da empresa (McAllister, 2009) e para os seus 

Compromissos de Responsabilidade Social (Eichholtz, Kok, & Quigley, 2010b). As 

empresas conscientes dos assuntos ambientais e ecológicos consideram os edifícios 

eficientes e sustentáveis nas suas escolhas de arrendamento ou compra (Eichholtz, B. P., 

Kok, N., & Quigley, 2010) 

Além das vantagens referidas para os ocupantes dos edifícios, existem outras que se 

referem aos proprietários e investidores, nomeadamente pela repercussão na vida útil do 

edifício, através da diminuição do risco de obsolescência e consequente redução do 

risco de inadequação às exigências do mercado. Estes factores conduzem a uma redução 

de prémios de risco e a um aumento do valor do edifício (Eichholtz et al., 2010b). 

Outros estudos mencionam que os edifícios certificados (Energy Star) possuem taxas de 

desocupação inferiores (Fuerst & Mcallister, 2009), valorizando desta forma os 

edifícios. 

Os diversos estudos científicos concluem que existe um “prémio” no preço de venda ou 

nas rendas dos imóveis que possuam uma classificação energética eficiente. Alguns 

destes estudos evidenciam que os edifícios de escritórios certificados Energy Star, em 

média, comandam rendas 3% superiores por m2, e garantem um “prémio” no preço de 

venda de cerca de 16%, quando comparados com edifícios não certificados (Eichholtz et 

al., 2010b). Outros estudos apontam um “prémio” de cerca de 4% nos valores da renda e 

26% no preço de venda (Fuerst & Mcallister, 2009). 

(Eichholtz et al., 2010b) identificam um prémio 3.3% nas rendas dos edifícios de 

escritórios certificados Energy Star e 16% no preço de venda. No mesmo estudo 

concluíram que uma redução de 10% no consumo de energia conduz a uma valorização 

de 1%. 

Outros estudos avaliaram diferentes parâmetros que influenciam o valor dos imóveis de 

escritórios, como é o caso da taxa de ocupação e as despesas operacionais. Um desses 

estudos (Wiley, Benefield, & Johnson, 2008a) conclui que edifícios certificados Energy 

Star possuem uma taxa de ocupação superior entre 10% a 11% quando comparados com 
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edifícios não certificados. Outro estudo semelhante identificou um valor inferior, cerca 

de 3% (Fuerst & Mcallister, 2009a). No que se refere às despesas operacionais, alguns 

estudos apontam para uma redução de 30% nas despesas operacionais no caso de 

edifícios com certificação Energy Star (Miller, Spivey, & Florance, 2008) e uma 

redução de 9.8% nas despesas de relacionados com os consumos energéticos (Pivo & 

Fisher, 2008). 

Os primeiros estudos, na Europa, que procuraram avaliar o impacto da Certificação 

Energética, (certificação obrigatória nos países da UE) no preço dos imóveis, vêm do 

mercado residencial da Holanda (Brounen & Kok, 2011). Os autores concluíram que as 

habitações certificadas com as classificações A, B ou C, acumulam, em média, um 

“prémio” no preço de venda de 3.7%, quando comparadas com habitações não 

certificadas ou com certificação menos eficiente. Os autores concluíram ainda que as 

habitações com classificação “A” acumulam um “prémio” de 10.2% no preço de venda 

e as habitações com classificação “D”, são vendidas, em média, por um preço inferior 

em 5.1% do que as habitações não classificadas. 

No que diz respeito a edifícios de escritórios, não existem muitos estudos com base na 

Certificação Energética. Um estudo (Fuerst & McAllister, 2011b) realizado no Reino 

Unido, tendo por base dados de avaliações imobiliárias registadas no IPD, não 

encontrou qualquer evidência que a Certificação Energética afecta as rendas e preços de 

mercado. Outro estudo realizado em Amesterdão identifica um prémio de 6.5% nas 

rendas escritórios (Kok & Jennen, 2012). 

Uma das explicações para os resultados positivos das certificações energéticas na 

valorização dos edifícios pode ser explicada pelo efeito novidade. O “prémio” nas 

rendas pode resultar do facto de edifícios energeticamente eficientes serem novidade. 

No longo-prazo, à medida que a oferta de edifícios energeticamente eficientes for 

aumentando, qualquer diferenciação de preço esbate-se e o valor dos edifícios 

convergirá, quando estes forem similares (Das & Wiley, 2014). 
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Quadro 4 - Sumário de estudos e artigos anteriores 

ES – Energy Star; CE – Certificação Energética; LEED - Leadership in Energy and 

Environmental Design 

3.2.Metodologias utilizadas  

Como metodologia aplicada a estes estudos, os autores aplicam, com algumas variantes, 

modelos hedónicos. Os modelos hedónicos isolam as diversas características que 

possam ter impacto na determinação da renda ou do preço de uma característica 

particular, neste caso a classificação energética atribuída. 

A maioria dos estudos realizados baseia-se na comparação entre edifícios certificados e 

não certificados, nomeadamente de certificações voluntárias, considerando valores de 

renda e de transacções em função das diferentes características dos imóveis. Outros 

estudos, considerando a certificação energética, analisam rendas de mercado, rendas 

contratadas e respectivas condições contratuais (Fuerst, van de Wetering, & Wyatt, 

2013). 
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3.3.Factores determinantes nas rendas dos escritórios  

Quando se discute os factores determinantes nas rendas do mercado de escritórios, os 

diversos agentes do mercado imobiliário afirmam que existem essencialmente três: 

localização, localização e localização. Por este motivo, os estudos científicos procuram 

isolar o efeito da localização e aferir outras características que influenciam o nível de 

rendas. 

Como resultado, diferentes autores concluem que determinadas características físicas, 

tais como idade e área, associadas a variáveis da localização, são determinantes na 

formação das rendas dos escritórios (Clapp, 1980).  

Segundo Slade (Slade, 2000a), os factores determinantes das rendas de escritórios 

possuem duas categorias: macroeconómicos e microeconómicos. Os factores 

macroeconómicos referem-se às condições do sector ou espaciais que afectam as rendas, 

como por exemplo a taxa de desocupação do mercado de escritórios ou a taxa de 

desemprego. Os factores microeconómicos estão relacionados as características dos 

edifícios e com as suas condições de arrendamento. 

A taxa de desocupação é apontada na literatura como o factor macroeconómico mais 

importante na componente de formação das rendas. Se a actual taxa de desocupação é 

mais baixa que a taxa de desocupação natural trata-se de um indicador de forte procura 

que conduz a um aumento do nível das rendas. No que diz respeito aos factores 

microeconómicos, o número de pisos é o factor mais importante que afecta as rendas 

dos escritórios. (Ozus, 2009). Este autor sintetiza os seguintes factores como sendo os 

mais importantes na determinação das rendas: número de pisos, a taxa de desocupação 

na zona, o design dos edifícios, amenidades no edifício, proximidade de serviços e 

acessibilidades. 

Outro autor resume as principais características dos edifícios de escritórios que 

determinam as rendas como sendo: área dos pisos; pé-direito das fracções; idade do 

edifício; quantidade de edifícios existentes/concentrados; relação Área Bruta de 

Construção (ABC) / Área Bruta Locável (ABL) e qualidade da construção (Slade, 

2000b). 
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Para este estudo, vamos usar sobretudo os factores microeconómicos, nomeadamente 

aqueles que são publicitados pelos agentes imobiliários aquando a comercialização para 

arrendamento de escritórios. Ou seja, principalmente os factores que caracterizam 

especificamente os diferentes edifícios da amostra. 

 

4. BASE DADOS 

4.1.Fontes de Informação e obtenção da Amostra  

A amostra que serviu de apoio à elaboração da tese foi obtida através das consultoras 

imobiliárias que comercializam edifícios de escritórios na Grande Lisboa. 

Às consultoras foram solicitadas informações sobre os edifícios que cada uma detém 

para comercialização. As informações solicitadas são as que constam nas brochuras de 

comercialização apresentadas a potenciais inquilinos. Nestas brochuras, habitualmente, 

estão referidas alguns dos principais drivers de valorização dos edifícios: renda de 

mercado, área, localização, taxas de ocupação, valor das despesas operacionais, 

estacionamento, e outras características que os agentes considerem distintas. Por 

obrigação da legislação (DL 118/2013) as brochuras indicam também a classificação 

energética atribuída aos edifícios em comercialização. 

Para conhecer a evolução da certificação energética e a respectiva distribuição por 

classificação energética, foi requerida informação à Adene – Agência para Energia. 

Solicitaram-se informações sobre edifícios de serviços, pequenos e grandes, certificados 

na Grande Lisboa: a sua localização, número de pisos, áreas e respectiva classificação 

energética. 

4.2.Caracterização da Amostra  

A amostra que serviu de base para o presente trabalho foi facultada, em parte, pelas 

consultoras, através das brochuras de comercialização dos espaços de escritórios na 

Grande Lisboa. As brochuras de comercialização não indicam a idade dos edifícios, 

pelo houve necessidade de confirmar as idades na base de dados do LPI. Também não 

tivemos acesso aos certificados energéticos dos edifícios que compõem a amostra e, por 
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este motivo, não confirmámos a classificação energética publicitada, nem usámos a 

informação técnica que habitualmente está indicada nos certificados. 

 

Tabela 2 – Caracterização das rendas dos edifícios da amostra por zona de mercado de 
escritórios da Grande Lisboa 

 

Da amostra obtida, com um total de 48 imóveis de escritórios da Grande Lisboa, 

certificados a nível de eficiência energética, a maioria pertence à zona 6
4
, seguido das 

zonas 1
5
 e 5

6
. De acordo com a nossa amostra, as rendas (asking rent) mais elevadas 

verificam-se na zona 1 e as mais baixas na zona 6. 

 

Tabela 3 – Caracterização da taxa de desocupação dos edifícios da amostra por zona de 
mercado de escritórios da Grande Lisboa 

 

Em relação à taxa de desocupação dos edifícios da amostra, a zona 5 é a que representa 

uma melhor performance. A taxa de desocupação dos edifícios da amostra da zona 5 é, 

em média, de 31%. A zona 1 é a que apresenta uma maior taxa de desocupação. A 

maior taxa de desocupação da zona 1 poderá ser explicada pela existência de edifícios 

mais novos, estando disponíveis para comercialização recentemente. 

 

                                              

4 Zona 6: Eixo da Auto-estrada A5 de Miraflores a Paço D'Arcos 
5 Zona 1: Eixo da Av. da Liberdade à Praça do Saldanha 
6 Zona 5: Recinto do Parque das Nações 

Zona Média Mediana Desvio Padrão Máximo Mínimo

Zona 1 16,83 16,00 1,66 19,50 14,80

Zona 2 13,33 12,75 1,60 16,00 12,00

Zona 3 14,45 15,00 1,12 15,60 12,80

Zona 5 14,20 14,50 2,14 17,50 9,00

Zona 6 9,83 10,00 2,04 12,00 7,00

Zona Média Mediana Desvio Padrão Máximo Mínimo

Zona 1 0,57 0,64 0,32 1,00 0,10

Zona 2 0,32 0,23 0,32 0,91 0,02

Zona 3 0,43 0,39 0,36 0,92 0,00

Zona 5 0,30 0,19 0,31 1,00 0,03

Zona 6 0,49 0,42 0,26 1,00 0,19
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Tabela 4 – Caracterização da idade dos edifícios da amostra por zona de mercado de 
escritórios da Grande Lisboa 

 

A zona 1 é que apresenta, em média, edifícios mais novos, embora com uma maior 

dispersão. A zona 5 e zona 6 apresentam uma menor dispersão em termos de idade dos 

edifícios. 

Em relação às áreas dos edifícios da amostra, os maiores edifícios estão localizados na 

zona 3
7
 e na zona 5. Os edifícios de menor área estão concentrados na zona 1 e zona 2

8
. 

 

Gráfico 6 - Área média dos edifícios de escritórios da Grande Lisboa por zona 

De acordo com os dados das tabelas abaixo, a média da renda de mercado (asking price) 

dos edifícios mais eficientes é de 13,98€ /m
2
/mês. A taxa de desocupação, em média, é 

de 44%. Em média, os edifícios mais eficientes têm 8 anos. As despesas operacionais 

dos edifícios eficientes são em média de 2,66 € /m
2
/mês. Estes dados, quando 

                                              
7
 Zona 3: Eixo da 2ª Circular ao Campo Grande, incluindo Praça de Espanha / José Malhoa 

8
 Zona 2: Eixo da Praça do Saldanha a Entrecampos e Amoreiras 

Zona Média Mediana Desvio Padrão Máximo Mínimo

Zona 1 7,70 4,00 10,48 32,00 1,00

Zona 2 13,50 14,00 7,06 22,00 2,00

Zona 3 8,33 5,00 6,28 17,00 1,00

Zona 5 8,44 8,00 2,65 12,00 4,00

Zona 6 10,92 12,00 3,20 14,00 4,00

 -

 2.000,00

 4.000,00

 6.000,00

 8.000,00
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comparados com os dos edifícios menos eficientes, indicam que os edifícios com 

classificação energética mais eficiente possuem rendas de mercado superiores, com 

menor variação, mas a taxa de desocupação e o valor de despesas operacionais é muito 

semelhante. Em termos de idade, os edifícios menos eficientes têm, em média, uma 

idade superior, cerca de 14 anos. 

 

Tabela 5 – Estatística descritiva dos edifícios da amostra  

 

Com base nos dados da amostra, passamos a desenvolver um intervalo de confiança 

para a média das rendas da amostra. Neste caso, a estimativa do intervalo de confiança é 

obtido pela seguinte equação: 

�̅� ± 𝑍𝛼
2

𝜎

√𝑛
 

O teste de hipóteses bilateral terá a seguinte forma: 

H0: μ = μ0 

H1: μ ≠ μ0 

Assim, para a média da renda dos edifícios da amostra com classificação energética 

eficiente (A
+
/ B

-
), o teste de hipóteses será o seguinte: 

H0: μ = 13,98 

Média Mediana Desvio Padrão Máximo Mínimo

Renda 13,98 14,50 2,69 19,50 8,00

Área 7872,04 5347,80 6598,52 27000,00 1415,00

Nº de Pisos 8,77 9,00 3,23 15,00 3,00

Idade 8,03 8,00 5,53 22,00 1,00

Taxa de Desocupação dos edifícios 0,44 0,40 0,32 1,00 0,00

Despesas Operacionais 2,66 2,50 0,59 4,10 1,75

N 35

Média Mediana Desvio Padrão Máximo Mínimo

Renda 12,21 12,50 3,69 18,00 7,00

Área 12096,66 10940,60 9149,85 35000,00 3204,00

Nº de Pisos 9,77 9,00 4,95 17,00 3,00

Idade 14,08 12,00 6,69 32,00 4,00

Taxa de Desocupação dos edifícios 0,43 0,33 0,27 1,00 0,11

Despesas Operacionais 2,80 2,92 0,98 4,66 1,50

N 13

Classificação Energética (A+ / B-)

Classificação Energética (C)
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H1: μ ≠ 13,98 

Usando os resultados, com Z0.025=1,96, para um intervalo de confiança de 95% para a 

média da renda da amostra, verificamos que: 

�̅� ± 𝑍𝛼

2

𝜎

√𝑛
 → 13,98 ± 1,96

2,69

√35
 →13,09 ±14,87 

Concluímos que, para um intervalo de confiança de 95%, a média da amostra dos 

edifícios eficientes (μ = 13,98) situa-se entre 13,09 e 14,87, logo, H0: μ = 13,98 não 

pode ser rejeitada. 

Para a média da renda dos edifícios da amostra com classificação energética não 

eficiente (C) o teste de hipóteses será o seguinte: 

H0: μ = 12,21 

H1: μ ≠ 12,21 

Usando os resultados, com Z0.025=1,96, para um intervalo de confiança de 95% para a 

média da renda da amostra, verificamos que: 

�̅� ± 𝑍𝛼

2

𝜎

√𝑛
 → 12,21 ± 1,96

3,69

√13
 →10,20 ±14,22 

Concluímos que, para um intervalo de confiança de 95%, a média da amostra dos 

edifícios não eficientes (μ = 12,21) situa-se entre 10,20 e 14,22, logo, H0: μ = 12,21 não 

pode ser rejeitada. 
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5. METODOLOGIA DO TRABALHO 

A metodologia de trabalho recorre-se de modelos estatísticos de regressão linear 

múltipla que permitam expurgar os principais drivers de valorização dos edifícios da 

classificação energética atribuída. Para o efeito, serão comparadas as características dos 

edifícios com as diferentes classificações energéticas. 

Importa ainda salientar que o estudo tem por base apenas alguns factores 

microeconómicos que caracterizam os edifícios. Os factores macroeconómicos que são 

apontados na literatura como determinantes na formação das rendas, principalmente a 

taxa de desocupação de mercado e a taxa de desemprego, não foram considerados neste 

estudo. 

As rendas de mercado variam entre edifícios, mesmo entre os que têm algumas 

características funcionais idênticas. As rendas são afectadas por vários factores, 

incluindo atributos da localização, despesas operacionais, idade, condições do 

arrendamento e eficiência energética (Wiley, Benefield, & Johnson, 2008b). 

O modelo de regressão linear múltipla pode estimar a relação entre a variável 

dependente e uma ou mais variáveis independentes. Como variável dependente 

assumimos a renda de mercado e como variáveis independentes consideramos o número 

de pisos, localização (zona), área do edifício, idade (novo ou usado), despesas 

operacionais, taxa de desocupação do edifício, taxa de desocupação da zona e 

classificação energética. 

Desta forma, assumimos que o modelo é representado pela seguinte equação: 

Y= β0 + β1X1++ β2X2+…+ βk Xk+ε 

Os β’s são os coeficientes que quantificam a variação que uma variável explicativa tem 

sobre a variável dependente. 

Os X’s representam as variáveis explicativas e Y a variável dependente. 

O resíduo que traduz a diferença entre Y e o seu valor esperado é representado por ε. 

Os pressupostos para o modelo são os seguintes: 
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R - Renda (€/m2/mês) – Variável Dependente 

 Renda de mercado (asking price) 

 Renda de mercado indicada nas brochuras de comercialização dos edifícios. 

A – Área (m2) – Variável Independente 

 Área de escritórios indicada nas brochuras 

N – Número de Pisos (nº) – Variável Independente 

 Número de pisos destinados a escritórios indicado nas brochuras 

I – Idade – Variável Independente 

 Variável dummy: 1 – Novo; 0 – usado 

 Como novo considerámos edifícios construídos ou reabilitados a partir de 2009, 

data a partir da qual se tornou obrigatório a certificação de qualquer imóvel em 

qualquer transacção imobiliária, e até ao final de 2013. 

 A data de construção foi confirmada na base de dados do LPI - Lisbon Prime 

Index 

CE - Classificação energética - Variável Independente 

 Variável dummy:1 – Mais Eficiente (A+ a B-); 0 – Menos Eficiente (C a G) 

 Classificação energética atribuída aos imóveis 

L – Localização - Variável Independente 

 Variável dummy: 1 – CBD; 0 – Outras zonas 

 Localização de acordo com a zona geográfica de classificação do mercado de 

escritórios da Grande Lisboa 

DO - Despesas Operacionais (€/m2/mês) - Variável Independente 

 Despesas Comuns ou de Condomínio 
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 Despesas operacionais indicada nas brochuras de comercialização dos edifícios. 

TD – Taxa de desocupação do edifício (%) - Variável Independente 

 Taxa de desocupação registada indicada nas brochuras de comercialização. 

O modelo de Regressão Linear Múltipla será analisado através dos seguintes testes: 

Qualidade do modelo 

Será analisado o R² Ajustado para avaliar o poder explicativo do modelo. O R² Ajustado 

indica a percentagem de variação na variável dependente (Y) que é explicada pelo 

modelo de regressão. O coeficiente de determinação varia entre 0 e 1. 

Quanto maior o R² melhor o modelo. 

O valor do coeficiente de determinação R² cresce com o aumento do número de 

variáveis explicativas. 

Teste de Significância global 

Este teste será efectuado através do F snedcor, que permite verificar se o modelo, na sua 

globalidade, tem capacidade explicativa 

𝐹 =
SSR/k

SSE/(n − k − 1)
 

A hipótese nula é que não há qualquer relação entre a variável dependente (Y) e as 

variáveis independentes, isto é: H0: β1 = β2 = βk = 0. A hipótese alternativa é que pelo 

menos um dos termos da recta de regressão é diferente de 0 (zero), ou seja: H1: βi ≠ 0. 

Teste de Significância individual 

Cada variável explicativa será analisada para verificar se a mesma tem capacidade 

explicativa no modelo. O teste efectuado através da distribuição t-Student permite 

avaliar se existe uma relação linear a variável Xi e a variável Y. 

A estatística de teste é efectuada através da seguinte equação: 
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𝑡 =
𝑏𝑗 − 𝛽𝑗

𝑠𝑏𝑗

~𝑡(𝑛−𝑘−1) 

H0: βi = 0 (não há uma relação linear) 

H1: βi ≠ 0 (existe uma relação linear entre Xi e Y) 

 

Para tratamento dos dados recorremo-nos do software MS Excel 2013, complementado 

com o suplemento PHSTAT. 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

De acordo com o primeiro modelo de regressão linear múltipla, que inclui todas as 

variáveis da amostra, os Valor - P dos coeficientes no modelo são altos, especialmente 

Area, CE e Desp_Oper (0.75, 0.17, 0.35, respectivamente) revelando que neste modelo 

estas variáveis têm um nível de significância baixo. O grau de explicabilidade do 

modelo dado pelo R² Ajustado é apenas de 43%. 

Neste primeiro modelo, os coeficientes N_Pisos, Idade e Local, apresentam os Valor-P 

com maior significância no modelo. 

 

Tabela 6 - Modelo de Regressão 1 

Neste segundo modelo procurámos determinar quais as variáveis que possam ter 

impacto nas rendas. Neste modelo são excluídas as variáveis com níveis de significância 

baixos, conforme determinado pelo primeiro modelo. Assim, o R² Ajustado, sem as 

variáveis Area, Tx_Des, CE e Desp_Oper é ligeiramente inferior que o anterior (0.42), 

significando que o modelo tem um nível de explicabilidade mais reduzido. 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,71131768

Quadrado de R 0,505972842

Quadrado de R ajustado 0,433676184

Erro-padrão 0,1908246

Observações 48

ANOVA

gl SQ MQ F F de significância

Regressão 6 1,529075614 0,254845936 6,998564805 3,57322E-05

Residual 41 1,492975153 0,036414028

Total 47 3,022050767

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior

Interceptar 2,212088181 0,116937957 18,91676774 7,25954E-22 1,975927185 2,448249178

Area -1,49989E-06 4,68267E-06 -0,320307578 0,750361955 -1,09567E-05 7,95695E-06

N_Pisos 0,026343693 0,009011639 2,923296678 0,005615752 0,00814432 0,044543067

Idade 0,153042637 0,071505519 2,140291254 0,038328756 0,008634312 0,297450961

Local 0,286961762 0,073635845 3,897039052 0,000352763 0,138251157 0,435672367

CE 0,098252352 0,071375331 1,376558961 0,17612005 -0,045893054 0,242397757

Tx_ Des -0,097097672 0,103037681 -0,942351096 0,351532739 -0,30518649 0,110991147
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Tabela 7 - Modelo de Regressão 2 

Analisando o modelo de regressão linear múltipla através do teste de significância 

global, vamos testar se: 

H0: β1 = β2 = βk = 0 

H1: β1 ≠ β2  ≠ βk ≠ 0 

α = 0.05 

Sendo, F (5, 44) Observado = 2.45 / F (5, 42) Estimado = 12.64 e Valor-P = 0, logo, rejeitamos 

H0, uma vez que F Estimado está localizado na zona de rejeição do gráfico de distribuição F 

snedcor, com um teste unilateral, com α = 0.05 e o Valor-P <0.05. 

Assim, concluímos que o modelo tem capacidade explicativa quando analisado na sua 

globalidade. 

Através de um teste de significância individual, em que  

H0: βi = 0 

H1: βi ≠ 0 

α = 0.05 <=> α/2= 0.025 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,680444466

Quadrado de R 0,463004672

Quadrado de R ajustado 0,426391354

Erro-padrão 0,192048002

Observações 48

ANOVA

gl SQ MQ F F de significância

Regressão 3 1,399223624 0,466407875 12,64579938 4,30205E-06

Residual 44 1,622827143 0,036882435

Total 47 3,022050767

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior

Interceptar 2,218280981 0,081471552 27,22767542 3,5836E-29 2,054085857

N_Pisos 0,026681968 0,007664151 3,481399157 0,001138896 0,011235887

Idade 0,182758961 0,064020328 2,854702028 0,006546803 0,053734467

Local 0,274802624 0,072181561 3,807102823 0,0004316 0,129330247
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Sendo que T (48) Observado = 2.021 e T (48) Estimado = 27.22, rejeitamos H0, porque o T 

Estimado está localizado na zona de rejeição do gráfico da distribuição t-Student, com um 

teste bilateral com α = 0.025 e Valor-P <0.05. Assim, devemos manter o termo 

independente, porque o seu valor é diferente de zero. 

Os coeficientes N_Pisos, Idade e Local, com base no mesmo teste individual, estão 

localizados na zona de rejeição do gráfico da distribuição t-Student, com um teste 

bilateral com α = 0.025 e Valor-P <0.05. Estes coeficientes têm capacidade explicativa 

no modelo. 

No entanto, observando o R² Ajustado, estes coeficientes têm apenas 43% de 

capacidade explicativa das rendas de mercado.  
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7. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Com base neste estudo, concluímos que a certificação energética, estatisticamente, não 

tem capacidade explicativa no nível de rendas de mercado. As rendas de mercado 

(asking price) dos edifícios de escritórios, de acordo com o nosso estudo regem-se, 

sobretudo, pelo número de pisos, idade e localização. 

Estes factores, além de outros, surgem na literatura como determinantes nas rendas de 

mercado. No entanto, a área sendo referida na literatura como um factor que influencia 

positivamente as rendas de mercado, no nosso modelo, surge com sinal negativo. Ou 

seja, quanto maior a área menor as rendas. Este resultado deve-se ao facto dos edifícios 

localizados na zona 1 (CBD) possuírem rendas superiores, mas oferecerem áreas 

inferiores, principalmente quando comparados com os edifícios localizados na zona 3 e 

na zona 5. 

Quando comparados estes resultados com os de outros estudos semelhantes, 

principalmente os que se referem à certificação energética na Europa, concluímos que 

ainda não são reconhecidas as vantagens da eficiência energética para todos os 

intervenientes no mercado imobiliário. Apenas um estudo científico (Kok & Jennen, 

2012) realizado na Holanda concluiu haver um prémio de 6.5% nas rendas dos 

escritórios. No entanto, importa referir que este estudo, com base em transacções, 

considerou também as acessibilidades na sua metodologia. 

Os diversos estudos científicos que têm por base a certificação Energy Star identificam 

resultados positivos nas rendas, no preço dos edifícios, nas taxas de ocupação e nas 

despesas operacionais. Estes resultados estão sustentados em vantagens concretas, 

porque esta certificação é atribuída com base nos consumos de energia reais dos 

edifícios. 

Quando estas vantagens são integradas nas metodologias de avaliação imobiliária, os 

resultados em termos de valorização dos edifícios será positiva, porque influenciam 

alguns dos aspectos determinantes de uma avaliação: renda, taxa de ocupação, despesas 

operacionais e taxa de capitalização. Para este objectivo, é necessário que os avaliadores 

tenham em consideração a classificação energética dos edifícios em avaliação, não por 

uma questão de cumprimento de formalidades, mas para um modelo de comparação 
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entre as diferentes classificações, quer ao nível da valorização actual dos edifícios, mas 

também considerando as necessidades de investimento no futuro, sendo que estas terão 

um forte impacto no valor residual. É expectável que os edifícios menos eficientes 

tenham maiores necessidades de investimento para se adequarem às exigências do 

mercado e, por este motivo, deve ser assumida uma taxa de risco superior. 

Para que seja possível avaliar com mais rigor o possível impacto da eficiência 

energética nas rendas de escritórios, serão necessárias amostras maiores e com mais 

variáveis. Seria interessante incluir neste estudo os dados dos contratos de arrendamento 

(data de celebração, duração e percentagem de renovação), cruzar com a data da 

emissão dos certificados energéticos e com as características dos edifícios. 

Apesar dos resultados obtidos não permitirem concluir que a certificação energética tem 

impacto nas rendas de escritórios da Grande Lisboa, cremos que num futuro não muito 

longínquo, haverá uma maior preocupação com a temática da eficiência energética dos 

edifícios de escritórios. 

Esperamos que este trabalho contribua para uma maior consciencialização da 

importância da eficiência energética e que seja catalisador de algumas iniciativas de 

carácter legislativo que estimulem a aposta na construção e a ocupação de edifícios mais 

eficientes. Estando estabelecidos alguns acordos ao nível da União Europeia que visam 

a redução das emissões de CO
2 

e o consumo energético
 
dos edifícios, qualquer benefício 

fiscal que seja proporcionado aos proprietários ou aos ocupantes de edifícios mais 

eficientes, será altamente dinamizador para o mercado imobiliário e para o próprio 

sector da construção civil, reflectindo-se em claros benefícios económicos, sociais e 

ambientais. 
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