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•• O Funcionamento dos Mercados
Imobiliários

Sinopse

O mercado imobiliário em Portugal tem vindo a registar 
uma dinâmica positiva e crescente desde 2013, altura 
em se deu a inversão da tendência de diminuição da 
procura. Apesar da pandemia, 2021 terminou com 2 
biliões de euros de transações e foram vendidas mais 
de 190,000 habitações, superando as expectativas da 
indústria.

Esta trajetória de crescimento regista-se após um 
período de menor dinamismo entre 2007 e 2012 devido 
à crise financeira mundial. No entanto, as estimativas 
para 2022 são mais conservadoras, dado os últimos 
desenvolvimentos das taxas de juro e o rendimento 
real das famílias conjugado com os sucessivos eventos 
recentes da pandemia e guerra.

Os potenciais impactos destes eventos reforçam a 
necessidade de entender as dinâmicas dos mercados 
imobiliários. Nesta formação serão abordados os 
princípios económicos que regem o funcionamento 
dos mercados imobiliários, as forças dos mercados 
imobiliários e a importância dos ciclos e do timing de 
mercado.

Speakers

Joaquim Montezuma de Carvalho 
Professor Associado ISEG. MRICS; Managing 
Partner da ImoEconometrics. Professor 
no Master Finance e nas Licenciaturas de 
Gestão e de Economia do ISEG. Coordenador 
da Pós-Graduação em Gestão e Avaliação 
imobiliária do IDEFE/ISEG e do Curso 
Avançado de Real Estate Consulting do 
IDEFE/ISEG. Publica regularmente artigos 
científicos na área dos mercados imobiliários. 
Doutorado em Economia do Imobiliário pela 
Univ. de Glasgow. MBA e Mestre em Finança 
pela Univ. Católica. Lic. em Engenharia 
Química pela Univ. de Coimbra. Board 
Member da European Real Estate Society.

Bruno Lobo
PhD – Univ. de Columbia, NY. Lic. em 
Arquitetura, FA – UTL. Managing Partner 
na S+A Capital. 20 anos de experiência 
internacional de investimento imobiliário 
nos mercados Europeus, Americano e da 
América Latina para gestoras de fundos 
de investimento imobiliários. Participa 
ativamente em conferências do sector 
imobiliário e publica regularmente artigos 
académicos. É membro do Global Real Estate 
Institute e do European Living Council do 
Urban Land Institute.

A quem se destinha

Engenheiros, Arquitetos, Gestores, Economistas 
e outros profissionais com experiência no setor 
imobiliário. 

Speakers Prof. Joaquim Montezuma Carvalho – ISEG
Bruno Lobo – S+A Capital

Data 07/06/2022

Hora 18h00

Duração 90 minutos

Sessão/
Módulos

1ª sessão
Módulo 1

Local Auditório S+Academy, Lisboa

Competências a adquirir

1 Princípios económicos dos mercados imobiliários e 
do seu funcionamento. 

2 Adquirir competências para analisar os ciclos dos 
mercados imobiliário. 

Condições

1 Inscrição até 3 dias antes da data da sessão 
escolhida, na página S+Academy em
www.saraivaeassociados.com 

2 A realização de cada sessão formativa está 
condicionada a um número mínimo e máximo de 
inscrições; por favor aguardar confirmação da 
disponibilidade de participação.


