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1. Quando é que a Savills nasceu?
“Nasceu no Reino Unido, em 1855, e é uma 
das principais consultoras imobiliárias do 
mundo. Em Portugal, a empresa opera há 
mais de 20 anos.”

2. O que é que mudou nos últimos anos? 
“Em 2020 lançámos a divisão de residencial, 
e, assim, passámos a oferecer um leque 
de serviços 360º aos clientes, em que 
as diferentes áreas se complementam: 
Investimento, Consultoria e Avaliações, 
Agência (comercialização de escritórios, 
lojas e armazéns).”

3. Em Portugal, qual o foco de atuação  
da divisão de residencial da Savills?

“A divisão de residencial da Savills Portugal 
tem especial foco na zona da grande 
Lisboa, estendendo-se ainda ao longo  
da linha de Cascais.”
 
4. Nos últimos tempos, como foi  
o crescimento da equipa da divisão  
de residencial em Portugal?

“A equipa cresceu 300% desde o lança- 
mento da divisão de residencial, sendo 
que contamos com elementos na equipa 
com mais de 20 anos de experiência no 
setor. O objetivo é duplicar esta percenta-
gem de crescimento já no próximo ano.”
 
5. Quais são as vantagens competitivas 
da Savills?

“Somos uma consultora imobiliária com 
alcance global, cujo segmento residencial 
é bastante forte em todo o mundo. 
Enquanto multinacional, contamos com 
uma vasta rede de especialistas locais 
e globais, e esta sinergia permite que a 
nossas propriedades tenham um alcance 
internacional bastante significativo, 
atraindo clientes de todo o mundo – cerca 
de 65% dos nossos clientes-compradores 
são estrangeiros. Contamos ainda com 
um departamento de research local 
e global que nos permite prestar um 
aconselhamento especializado, apoiando 
o cliente na tomada da melhor decisão. A 
par de tudo isto, temos um leque de oferta 
de grande qualidade quer no mercado 
nacional como internacional.”

 73-133 m2   2-3   2-3   1

Apartamentos

Cinco 
perguntas 
sobre a 
Savills
Miguel Lacerda, Lisbon 
Residential Director, 
apresenta a agência que 
nasceu no Reino Unido, 
em plena Era Vitoriana –  
e vitorioso é o seu 
percurso até hoje. 

355 Outubro
Avenidas Novas
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Um bairro
ao estilo
de cada um
Com vista rio ou para os coloridos prédios 
lisboetas? Numa zona familiar ou com mais 
agitação noturna? Não dispensa piscina 
e garagem em casa? Seja qual for o seu estilo 
de vida, há sempre um bairro (e um imóvel) 
em Lisboa que se encaixa na perfeição.

Jardim da Estrela
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   161 m2   3   3   1

DIZER “a Oriente, nada de novo” deixa de 
fazer sentido quando estamos em Lisboa. A 
parte oriental da cidade tem vindo a encher-
se de vida. E o que era velho virou novo… ou 
trending, pelo menos.
Comecemos pelo PARQUE DAS NAÇÕES. 
Depois da Expo 98, esta zona da cidade, 
outrora esquecida, ficou de “cara lavada” – e 
bem lavada. Com ruas amplas, aqui não 
faltam jardins e zonas verdes, com salpicos 
do azul do Tejo. Para quem tem crianças 
pequenas, talvez seja um dos melhores 
bairros de Lisboa para as criar: espaço para 
brincadeira não falta, escolas, também não, 
e locais de cultura para programas familiares 
estão ao virar de (quase) cada esquina. 
Próxima estação: MARVILA. Cresceu e 
renovou-se sem precisar do empurrão do 
afamado turismo. De zona industrial, passou 
a um dos bairros da moda da capital, e os 
edifícios, que não passavam de meros arma-
zéns, ganharam uma nova vida. Beber um 
copo com os amigos? É possível, e até cerveja 
artesanal se pode bebericar ali, diretamente 
da fonte da fábrica. Decoração vintage e 

retro? Em Marvila encontra-se. Arte? Tam-
bém há: em galerias fechadas e a céu aberto. 
Continuemos viagem junto ao rio e paremos 
numa das mais antigas freguesias de Lisboa: 
o BEATO. De antigo local de quintas e pala-
cetes, hoje, este bairro transpira inovação, 
criatividade e tecnologia. Aqui, a dicotomia 
passado/presente é um dos moradores re-
sidentes. E os inovadores, aqui, sentem-se 
em casa. Afinal, a oriente, há muito de novo 

– pelo menos em Lisboa.

E como são as casas?
Em MARVILA e no BEATO, zonas em grande 
expansão da capital portuguesa, os imóveis 
são, maioritariamente, de reabilitação, cujo 
charme original do exterior e interior dos 
edifícios se mantém, contando ainda com 
garagens, terraços e, nalguns casos, espaços 
exteriores comuns. No Parque das Nações – 
um dos locais mais conceituados de Lisboa, 
sendo palco de grandes convenções e 
eventos –, os imóveis são modernos, com 
amenities, como piscina, áreas verdes, 
varandas e garagem.

Parque  
das Nações, 
Marvila  
e Beato

Intervalo de preços (m2)
Parque das Nações: 
6.500€ - 10.000€ 

Marvila e Beato: 
5.500€ - 7.200€

Principais tipologias
 Parque das Nações: T2-T3 
 Marvila e Beato: T1-T2

Apartamento T3 no Parque das Nações
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APESAR de terem origem no final do 
século XIX, ainda hoje são conhecidas 
como AVENIDAS NOVAS, e são muito 
cobiçadas como sítio ideal para habitar em 
Lisboa. Com ruas largas e fachadas com 
logradouros ajardinados, denotando a Arte 
Nova e Art Déco com que Ressano Garcia 
reestruturou esta zona – inspirado pelo 
Plano de Extensão de Paris, de Georges-
Eugène Haussmann –, as Avenidas Novas 
apresentam uma configuração de ruas que 
se entrecruzam de forma perpendicular, 
criando quarteirões quadrados. É nestes 
quarteirões que, apesar de se estar bem no 
centro de Lisboa, se vive uma vida de bairro, 
com comércio, pastelarias e restaurantes 
(alguns deles cheios de história e estórias). 
As Avenidas Novas iniciam-se na rotunda 

Avenidas 
Novas

Intervalo de preços (m2)
6.500€ - 9.000€

Principais tipologias
 T1-T3

   175 m2   3   2   2Apartamento T3 nas Avenidas Novas
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do Marquês de Pombal, passam pela 
Avenida Fontes Pereira de Melo e pela 
Praça Duque de Saldanha, Avenida da 
República e ruas adjacentes, culminando 
no Jardim do Campo Grande (hoje, 
Jardim Mário Soares). Uma zona central, 
bem servida de transportes e onde as 
ciclovias começaram a ganhar destaque, 
numa cidade que se quer cada vez mais 
sustentável.

E como são as casas?
Na região mais central das AVENIDAS 
NOVAS, as reabilitações dominam, com 
áreas de estacionamento privativo, terraços 
e varandas. Alguns dos imóveis contam, 
ainda, com piscina, ginásio, zonas comuns 
exteriores e interiores, e sistema de 
segurança.

   759 m2   6   6   5Moradia T6 com jardim   161 m2   3   3   2Apartamento T3+1 no Campo Pequeno
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 409 m2   4   4   2

NO TOPO de uma das 7 colinas de Lisboa, 
encontra um bairro que serve tanto para 
habitação, como para escritórios: as 
AMOREIRAS. Durante o dia, esta zona 
transforma-se num centro de negócios; 
fora do horário de expediente, é um 
bairro repleto de famílias. O Jardim das 
Amoreiras é ponto de encontro de miúdos 
e graúdos ao final do dia, onde brincadeiras 
e conversas mais sérias se cruzam. E 
comércio aqui não falta, não fosse este 
bairro o primeiro de Lisboa a ter um centro 
comercial: o Amoreiras Shopping Center. 
De roupa a perfumes, sem esquecer os bens 
alimentícios, no Amoreiras encontra tudo 
o que precisa num só sítio. Ah… e claro: 
também há cinema e zona de refeições.
Ali mesmo ao lado está o bairro de CAMPO 
DE OURIQUE. Foi casa do poeta Fernando 
Pessoa (agora transformada numa casa 
museu) e é hoje lar de muitas famílias. Se 
gosta de uma vida de bairro, Campo de 
Ourique oferece-lha. E oferece-lhe também 
todo um cardápio variado de restaurantes: 
pequeno-almoço, brunch, almoço ou jantar 

– a toda a hora tem uma porta (ou cozinha) 
aberta para o servir neste bairro. Entre os 
novos estabelecimentos, há os “velhos” e 
bem conhecidos dos lisboetas, que ainda 
resistem à mudança dos tempos. Mas o 
bairro não tem apenas comida para oferecer. 
Em Campo de Ourique, o comércio de rua 
está vivo (e bem vivo), com uma oferta tão 
diversificada que vai desde cabeleireiros a 
retrosarias, lojas de tecidos, de brinquedos 
ou de roupa. Ainda não está convencido 
com Campo de Ourique? Então experimente 
ir até ao Mercado do bairro: tem tanto de 
clássico como de moderno.

E como são as casas?
As AMOREIRAS têm vindo a ser alvo de 
várias intervenções de nova construção 
de gama alta. Os fogos aí disponíveis 
contemplam vários extras, como piscina, 
estacionamento e espaços exteriores 
privados. Na zona prime de Campo de 
Ourique, a maioria dos imóveis conta 
com garagem, varandas e, nalguns casos, 
terraços.

Amoreiras  
e Campo  
de Ourique

Intervalo de preços (m2)
Amoreiras: 
6.500€ - 10.000€

Campo de Ourique: 
5.500€ - 7.500€

Principais tipologias
 T1-T2

Apartamento T4 nas Amoreiras
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IMAGINA-SE a viver numa avenida com 
90 metros de largura por 1100 metros de 
comprimento? Então deixe de imaginar 
e venha morar para a AVENIDA DA 
LIBERDADE. Uma das zonas mais centrais 
de Lisboa, é revestida pela calçada 
portuguesa de cima a baixo. Mas nem só 
de branco e preto se traja esta avenida. O 
verde é também uma presença constante, 
ao longo do seu comprimento. Morar na 
Avenida da Liberdade é partilhar morada 
com lojas de marcas de luxo e hotéis de 
cinco estrelas, num dos vários edifícios 
majestosos da Avenida. Morar aqui é, 
também, sinónimo de estar a poucos 
minutos de qualquer ponto da cidade.
Edifícios majestosos fazem também parte 
do PRÍNCIPE REAL . Zona da moda da capital 
portuguesa, ideal para quem gosta de 
agitação – tanto diurna como noturna. Se 
não diz que não a um mercado de rua, então 
o Príncipe Real é o seu bairro: todos os fins de 
semana, há um mercado no jardim (jardim 
esse que é fresco e com direito a parque 
infantil para os mais pequenos). Velharias, 
produtos biológicos ou artesanato… só tem 
de apontar na agenda o fim de semana do 
seu mercado preferido. Morar no Príncipe 

Real é, também, ter à disposição uma 
panóplia de restaurantes com sabores dos 
diferentes cantos do mundo: portugueses, 
italianos, peruanos, japoneses, indianos, 
libaneses… É só escolher.

E como são as casas?
Dos imóveis da zona prime da AVENIDA DA 
LIBERDADE fazem parte várias amenities, 
como estacionamento, varanda, terraços, 
piscinas, ginásios e serviços de segurança. 
No PRÍNCIPE REAL , também considerada 
uma das áreas mais exclusivas da capital, 
a arquitetura interior dos edifícios é 
requintada e sofisticada, com varandas e 
terraços abertos sobre o Tejo, e lugares de 
estacionamento.

Avenida 
da Liberdade
e Príncipe 
Real

Intervalo de preços (m2)
Avenida da Liberdade: 
8.000€ - 13.000€

Príncipe Real:  
8.000€ - 14.000€

Principais tipologias
 T1-T2

 276 m2   4   4   3Apartamento T4 no Príncipe Real
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 336 m2   4   5   2

OS TÍPICOS bairros lisboetas ganham 
destaque por altura dos santos populares. 
Mas a vida destes bairros não se limita à 
época das festas de Lisboa.
Comecemos pelo mais antigo da capital 
portuguesa: ALFAMA . Marchas populares, 
fado e tascas. Parecem-lhe bons vizinhos? 
E são. A este ambiente, junte-lhe, também, 
uma pitada de internacionalismo, com uns 
quantos turistas a visitarem o bairro. 
Subamos até ao CASTELO. Se viver numa 
casa com vista deslumbrante sobre a cidade 
de Lisboa, com o rio Tejo como pano de 
fundo, faz parte dos seus planos, então aqui 
é o sítio ideal para procurar imóvel. Entre 
muralhas dos século XI e miradouros de 
cortar a respiração, as casas por esta zona 
são amplas e espaçosas. Vai sentir-se como 
um verdadeiro elemento da família real, 
com Lisboa a seus pés.
GRAÇA . Um bairro cheio de… graça e 
tradição. Com prédios típicos, coloridos, 
ora finos, ora mais largos e baixos, a Graça 
continua a ser um bairro familiar. Os seus 
jardins são o local ideal para um final de 
tarde entre amigos ou em família. Também 
aqui a vista é deslumbrante, e talvez por isso 
os miradouros pululem por estas bandas. 
Na Graça, tem-se como vizinhos pessoas 
que ali nasceram e foram criadas, mas 
também quem foi chegando e se deixou 
seduzir pelo bairro, que, durante as marchas, 
é o melhor balcão VIP.

Sentir o verdadeiro espírito bairrista 
lisboeta é viver nestas três zonas da cidade, 
em que conhecemos os nossos vizinhos, e 
no café habitual já sabem qual vai ser o 
nosso pedido.

E como são as casas?
Em ALFAMA e no CASTELO, as unidades 
dispõem de varandas com vista tanto para o 
rio, como para a cidade. Também os imóveis 
na Graça contam com varandas com vista 
desafogada, tendo ainda lugar de garagem 
com espaço para arrecadação.

Apartamento Duplex no Príncipe Real

Alfama, 
Castelo 
e Graça 

Intervalo de preços (m2)
Alfama e Castelo: 
4.500€ - 8.000€

Graça: 5.600€ - 8.000€

Principais tipologias
 Alfama e Castelo: T2-T3
 Graça: T1-T2

 230 m2   2   2   1Penthouse T2+1 na Avenida da Liberdade
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VIVER rodeado de história é viver num 
bairro que tem tanto de tradição como 
de modernidade. Pelo menos, na capital 
portuguesa é assim. Que o digam a BAIXA e 
o CHIADO, onde elementos históricos fazem 
paredes meias com o novo.
Viver na BAIXA POMBALINA é sentir o 
pulsar da cidade. É olhar o horizonte e 
ver o azul do Tejo, pôr um pé na rua e, de 
imediato, inspirar história. História de 
uma capital projetada na arquitetura. 
Em cada recanto, há algo para descobrir: 
monumentos, igrejas e praças seculares, 
uma loja nova ou um novo restaurante. Para 
os que gostam de sentir o vaivém de quem 
visita a capital, mas com a permanência 
daquilo que perdura no tempo, a Baixa é 
o local ideal para se viver. E mais: a vasta 
oferta de transportes públicos faz deste um 
dos melhores bairros da cidade para se viver 
sem carro. 
Um pouco mais acima, chegamos ao 
CHIADO. Um bairro caraterizado desde 
tempos idos por ter sido ponto de encontro 
de artistas. Talvez por isso, viver aqui é, ainda 
hoje, viver rodeado de cultura: desde teatros 
a livrarias, sem esquecer os museus ou os 
cafés que atravessaram décadas – nem toda a 
gente se pode gabar de partilhar a esplanada 

com Fernando Pessoa. Situado entre o Bairro 
Alto e a Baixa Pombalina, o Chiado permite 
viver perto da cultura e da vida noturna de 
uma capital que tem tanto de histórica, como 
de cosmopolita. Um bairro que o incêndio 
nos Armazéns do Chiado, em 1988, ameaçou 
fazer esquecer, mas que, felizmente, soube 
renascer das cinzas.

E como são as casas?
No CHIADO, uma das zonas que 
mais se destacam em Lisboa no que 
ao imobiliário diz respeito, a oferta 
residencial é direcionada para o mercado 
luxury, apresentando varandas e terraços 
generosos com vista rio. Da mesma vista 
partilham os imóveis na Baixa, os quais são 
maioritariamente resultantes de projetos 
de reabilitação, preservando características 
originais, como tetos trabalhados ou altos 
pés direitos.

Baixa 
e Chiado

Intervalo de preços (m2)
Baixa: 7.700€ - 9.500€

Chiado: 7.500€ - 15.000€

Principais tipologias
 T1-T2

 479m2   3   4   3Penthouse com terraço no Chiado
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 76 m2   1   1   1

IMÓVEIS que nos remetem para o século 
XVIII, construídos para famílias nobres 
e aristocratas, com tetos altos. Assim é a 
maior parte dos apartamentos na Estrela. 
Situado numa zona calma de Lisboa, viver 
neste bairro é ter como vizinhos algumas 
embaixadas e consulados, estando perto 
tanto do centro da capital, como de uma 
das suas saídas: a ponte 25 de abril. E não 
esqueçamos a majestosa Basílica da Estrela 
e o jardim à sua frente. Estão sempre de 
portas abertas para quem ali vive e para 
quem ali passa.
Ao lado, a LAPA , que partilha da acalmia da 
Estrela. Um bairro sobretudo residencial 
que por se encontrar no topo de uma das 
sete colinas de Lisboa, tem o rio para 
contemplar. Escusado será dizer que de 
grande parte dos imóveis deste bairro, 
sobretudo nos andares mais altos, avista-
se o Tejo, a ponte 25 de abril e os braços 
abertos do Cristo Rei. Apesar de estar muito 
perto de zonas movimentadas, desengane-
se se pensa que aqui o barulho é uma 

Estrela, 
Lapa 
e Santos

Estrela, 
Lapa 
e Santos

Intervalo de preços (m2)
Estrela e Lapa: 
7.000€ - 10.000€

Santos: 5.000€ - 7.800€

Principais tipologias
 T2-T3

Apartamento T1 na Lapa
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constante – porque não é. E ainda tem a 
mais-valia de poder descer para tomar um 
copo num dos vários estabelecimentos 
do bairro de SANTOS – o mais difícil é o 
regresso, que é sempre a subir. Esta zona faz 
fronteira com a Lapa, mas num tom e ritmo 
completamente diferentes: em Santos, a 
acalmia prevalece durante o dia; já as noites 
são mais movimentadas, dada a panóplia 
de restaurantes, bares e cafés que acolhe. 
É considerado um bairro de designers e 
artistas. Talvez por isso tenha uma aura tão 
criativa, peculiar e animada. 

E como são as casas?
Nas zonas da ESTRELA e da LAPA , as 
varandas e terraços dos edifícios 
beneficiam de excelentes vistas para o 
Tejo, contemplando, alguns deles, zonas 
de exterior, piscina e estacionamento. 
Em Santos, um bairro muito escolhido 
pela população mais jovem, as unidades 
dispõem todas de estacionamento nos 
próprios prédios.

   230 m2   3   4   1

ZONAS verdes, rio nas proximidades, 
ambiente de bairro, cultura e criatividade. 
Se este é o seu habitat, então ALCÂNTARA é 
o seu bairro em Lisboa. No local de antigas 
fábricas, há agora espaço para restaurantes, 
cafés e bares da moda – ou não estivesse aí 
situada a famosa Lx Factory. Aqui, como 
noutros locais do bairro, há também lugar 
para albergar estúdios, ateliês, lojas variadas 
e startups. Alcântara tem tanto de zona 
residencial como de lazer e profissional. 
Morar neste bairro é não precisar de carro 
para se viver em Lisboa. É que a oferta 
de transporte público por aqui é vasta: 
autocarros para o centro da cidade, elétricos 
que se estendem até Belém e o comboio até 
Cascais. 
Mais acima, chegamos a um bairro que nos 
últimos tempos se renovou, sem deixar o 
seu ADN bairrista: a AJUDA . Dizem os que 
(já) lá moram que não há melhor vista do 
que ali, naquele alto, com o Tejo aos pés e 
a ponte 25 de abril a luzir. Bem servida em 
termos de comércio, a Ajuda tem à sua volta 
escolas, hospitais e até a maior zona verde 
de Lisboa: o parque de Monsanto, ideal 
para um passeio ou para descobrir com os 
mais pequenos o que a natureza tem para 
oferecer. Na Ajuda, a história também tem 
o seu lugar: é lá que encontra a Igreja da 
Memória, também conhecida por Igreja 
de Nossa Senhora do Livramento e de São 
José, iniciada em 1760; o Palácio Nacional 
da Ajuda, que data também do século XVIII; 
a Igreja da Boa-Hora, que se distingue pelo 

seu estilo barroco; ou o Jardim Botânico da 
Ajuda, mandado plantar pelo Marquês de 
Pombal, em 1768.

E como são as casas?
Vários prédios destes bairros, tanto de nova 
construção como de reabilitação, contam 
com excelentes áreas de exterior, varandas, 
terraços e lugares de garagem, contendo, 
alguns deles, piscina.

Apartamento T3 nova com varanda Alcântara 
e Ajuda

Intervalo de preços (m2) 
Alcântara: 
6.200€ - 9.000€

Ajuda: 5.500€ - 7.000€

Principais tipologias
 Alcântara: T1-T2
 Ajuda: T2-T3
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AO CONTRÁRIO do mítico Velho do Restelo, 
de Luís Vaz de Camões, este bairro tem-se 
mostrado bastante otimista, sem qualquer 
desfecho trágico. Ou não fosse o RESTELO 
um bairro calmo e pacato, com um 
ambiente muito familiar, ideal para criar os 
mais pequenos – escolas não faltam. Por ali, 
degustam-se alguns dos melhores croissants 
e palmiers da cidade. Apesar de pertencer 
à grande Lisboa, este bairro diferencia-se 
dos restantes pela vegetação abundante 
que tem. O rio Tejo faz, uma vez mais, parte 
do encanto, mas também aqui o oceano 
Atlântico começa a dar o ar da sua graça, 
misturando-se água doce com a salgada. 
Ali muito próximo está BELÉM. Uma das 
zonas de Lisboa que quase não precisa 
de apresentação. Aqui tem os pastéis de 
Belém, é certo, mas este bairro é muito 

mais do que isso. Viver em Belém é viver 
rodeado de cultura que vai desde os 
tempos dos Descobrimentos até aos mais 
atuais. Viver em Belém é ser vizinho do 
Padrão dos Descobrimentos, do Mosteiro 
dos Jerónimos e da Torre de Belém. Mas é 
também dividir palco (ou melhor, rua) com 
ilustres artistas que passam pelo Centro 
Cultural de Belém (CCB) ou pelo Museu 
de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT). 
É ter um jardim à porta de casa com vista 
para o rio, onde miúdos e graúdos podem 
praticar desporto, ler, fazer piqueniques 
ou simplesmente ficar sentados na relva 
a contemplar os barcos que circulam pelo 
Tejo. Viver em Belém é, também, ouvir 
diferentes línguas que apreciam o que de 
melhor a nossa tem para oferecer.

E como são as casas?
A maioria dos apartamentos nestes bairros 
conta com excelentes comodidades,
como piscina, jardins, ginásios e lugares 
de estacionamento. Nestas zonas, há uma 
seleção de projetos de construção nova e de 
reabilitação que permite oferecer uma vasta 
opção de propriedades e serviços de alto 
padrão.

Restelo 
e Belém

Intervalo de preços (m2 )
7.000€ - 10.500€

Principais tipologias
 T3-T4

   87 m2   1   2   1Apartamento com garagem em Belém
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SEGUINDO a linha do Atlântico, há três 
localidades que se destacam: Oeiras,  
Estoril e Cascais. A escassos minutos de 
Lisboa, são locais ideais para quem prefere 
evitar a agitação da metrópole sem que 
esteja longe dela. 
Façamos uma breve paragem por OEIRAS. 
Jardins é o que não falta por aqui: há o 
jardim Municipal de Oeiras, o da Quinta dos 
Sete Castelos, o do Ultramar e o do Palácio 
do Marquês de Pombal. A estes, não nos 
podemos esquecer de juntar o afamado 
Parque dos Poetas, onde zonas verdes 
vivem em comunhão com a poesia. Mas 
Oeiras é também inovação e tecnologia, 
com os parques empresariais que acolhem 
e ajudam a desenvolver desde pequenos 
negócios a grandes ideias. 
Continuemos caminho até ao ESTORIL . 
Morar aqui é estar rodeado de praias. Mas 
não só de marés vive esta localidade da 
chamada Riviera Portuguesa. No Casino do 
Estoril, o ex-libris da vila – ou não fosse ele 
um dos maiores da Europa –, pode assistir-se 
a vários eventos, espetáculos, conferências 

ou congressos. Findamos viagem em 
CASCAIS. Aqui, o azul do oceano mistura-se 
com o verde da Serra de Sintra (ao longe), 
transmitindo tranquilidade aos habitantes. 
Calcorrear as ruas desta vila é fazer uma 
viagem pela história de reis e espiões da 
segunda metade do século XX – há lá cenário 
mais encantador do que este para se morar? 
Mas Cascais não é só natureza. É também 
cultura, gastronomia e educação, com várias 
escolas (algumas delas internacionais) para o 
ensino dos mais novos.

E como são as casas?
Em CASCAIS e ESTORIL , os imóveis 
são do segmento luxury, com piscina, 
varandas, garagens e jardins. Por terem 
vários residentes internacionais e famílias 
abastadas, estas são duas zonas abrangem 
uma parte significativa do mercado 
residencial nobre da área metropolitana de 
Lisboa. Em OEIRAS, os empreendimentos 
são maioritariamente modernos, e contam, 
quase todos, com piscinas, estacionamento, 
varandas e ginásio.

 562 m2   6   7 

 1.124 m2   4   5   3

   225 m2   3   4   1 

Oeiras, 
Estoril
e Cascais

Intervalo de preços (m2) 
Oeiras: 5.200€ - 9.000€

Estoril e Cascais:
7.600€ - 13.500€

Moradia T6+1 com vista mar

Quinta Vale dos Anjos

Moradia T3 de resort em Cascais



28 29N O V O  B A I R R O  N O V A  V I D A S A V I L L S

Fátima Marques 

Duas 
consultoras 
entram  
numa casa...

… E falam sobre perfis 
de clientes, situações 
caricatas e porque 
todos devemos 
investir num imóvel.

ÁTIMA Marques e Paula Antunes 
são consultoras da Savills. Numa 
conversa aberta, traçam os princi-
pais tipos de clientes, contam as 

maiores peripécias que já lhe aconteceram 
na profissão e fazem confissões do mundo 
da consultoria imobiliária. No final, fica a 
dica: comprar casa continua a ser um ótimo 
negócio.

Já venderam a vossa casa de sonho?
PAULA ANTUNES (PA): Eu gostava de 

ter um bocadinho de todas as casas que já 
vendi, para depois juntar tudo e fazer  
a minha casa de sonho. (Risos)

FÁTIMA MARQUES (FM): Mesmo que 
não tenhamos vendido a minha casa de 
sonho, temos acesso a casas de excelente 
qualidade.

Qual o sítio da grande Lisboa que mais 
gostam para viver? 

PA: Adoro vir a Lisboa, mas para viver, 
Cascais. Pelo mar, pela localização, pelos 
prédios baixos, pela não confusão.

FM: Diria o eixo central das Avenidas. 
Entre a Avenida da Liberdade e as Avenidas 
Novas. Porque é plana, cada vez tem mais 
restaurantes lindíssimos, bares, padarias, 
pastelarias… temos a Gulbenkian, o El Corte 
Inglés, que é ótimo nos saldos. (Risos) 

Quantas vezes já quiseram comprar imó-
veis que tinham para vender?

PA: Ainda que não fossem a minha casa 
de sonho… muitos.

FM: Algumas vezes…

F

Paula Antunes 



30 31N O V O  B A I R R O  N O V A  V I D A S A V I L L S

Que dicas deixam a quem vai visitar imó-
veis para comprar?

FM: A primeira coisa que digo é 
perceber qual é o estilo de vida. Saber 
se é para viver ou para investimento. É 
completamente diferente. A chave é o 
tipo de vida. Depois, para ter em atenção 
a localização. Para nós, consultores, é 
complicado quando alguém não sabe onde 
é que quer morar. Tentar focar em uma 
ou duas ou três áreas, para, a partir daí, ir 
para a seleção. Portanto: a localização, o 
tipo de vida e as facilidades que são mais 
importantes para a vida.

Se fossem comprar ou vender um imóvel, 
como gostavam que fosse o vosso 
consultor?

FM: Especialista no mercado e bom 
profissional.

PA: Honesto, sem dúvida. E há outra 
coisa: a transparência e conhecimento do 
produto.

Um consultor é um intermediário que 
contacta em simultâneo com quem 
quer vender casas e com quem as quer 
comprar. Comecemos pelos primeiros. 
Como caracterizam os principais perfis 
dos clientes que querem vender as suas 
casas?

FM: Temos um termo para designar 
um dos principais perfis de clientes: os 
motivados, que estão mesmo interessados 
em vender. Ao contrário destes, ainda 
existem aqueles clientes que põem a casa 
à venda, mas o preço não está dentro do 
mercado, logo vai ser mais difícil vender. 
Isto acontece muitas vezes.

PA: Depois há os resistentes. Em que 
tentamos entrar em contacto e agendar 
reuniões, que vão adiando sucessivamente, 
sendo que, por vezes, até são eles que nos 
abordam inicialmente. Mas estes fazem 
parte dos bons desafios. Temos também os 
facilitadores, que têm uma visão alinhada 
com a nossa, o que torna o processo de 
venda muito fluido.

FM: Podemos considerar que existem 
também os indecisos, que após colocarem 
a casa à venda - muitas vezes porque as 
circunstâncias da vida mudam -, decidem 
não vender ou adiar a venda, mesmo já 
tendo propostas.

E em relação aos clientes que querem 
comprar?

PA: Conscientes das suas necessidades e 
da sua realidade, acabam por estar focados 
naquilo que lhe é imprescindível, o que 
ajuda bastante o nosso trabalho.

FM: Diria que existem ainda os racionais 
e os emocionais. Normalmente, os racionais 
são os que têm um perfil de investidor, 
enquanto os emocionais vão comprar a casa 
pela qual se apaixonam.

De todo o processo de comercialização 
de imóveis, o que gostam mais e o que 
gostam menos?

FM: Eu não posso dizer que não gosto, 
porque eu gosto mesmo disto. Adoro o 
processo todo. O desafio desta profissão é 
que nenhum dia é igual, nenhum cliente é 
igual e há sempre aquele desafio de fechar 
o negócio. E isso é bastante emocionante. 
Mas o que mais gosto é quando fazemos a 
visita à casa pela qual o cliente se apaixona. 
Quando sentimos a emoção, o interesse, o 
entusiasmo. É perceber que encontrámos a 
casa que o cliente quer. É ótimo.

PM: Concordo plenamente contigo, 
Fátima. Partilho esse entusiasmo pelo nosso 
trabalho.

O que já vos aconteceu de mais caricato 
enquanto consultores?

FM: Quando fui fazer a visita com uns 
clientes a uma quinta, em Colares, que tem 
vários animais, uma égua andou o tempo 
todo ao meu lado, como que a afastar-me, 
porque ela queria ser a estrela. Eu estava 
com medo, porque não estou habituada, 
e ainda por cima sou baixinha. E o dono 
disse-me: “Fátima, tem de pôr os braços 
para o ar, para ela ter mais respeito.” Então 
fiz a visita toda com os braços no ar, para 
tentar impor respeito à égua. (Risos)

PA: Quando comecei como consultora, 
fui com uma colega visitar uma casa que 
estava à venda. Quando entrámos, ela 
avisou-me que tínhamos de ir até onde 
estava o alarme, para pôr o código, e depois 
era preciso correr, porque tínhamos muito 
pouco tempo para desligar o alarme. Eu 
disse: “Espera aí. Estes alarmes não estão 
fixos. Porque é que não pegamos nisto 
e levamos para o pé da porta, e assim 
escusamos de andar a correr?” Pegámos 
na torre, e de repente… dispara o alarme. 
Da central, disseram-nos que não se podia 
mexer nas torres, porque detetavam o 
movimento. (Risos)

Quais as mais-valias de recorrer a um 
consultor imobiliário da Savills?

PA: O conhecimento e a dedicação.
FM: Eu digo projeção global – temos 

acesso a contactos nacionais e mundiais. 
Além disso, o apoio na gestão de tempo, na 
divulgação e nas visitas da propriedade, e 
em toda a questão processual.

Em que medida um imóvel é um bom 
investimento?

PA: Basta olhar para as taxas de juro 
e ver o que os bancos oferecem como 
rentabilidade. Os imóveis são sempre 
ativos que se podem vender ou arrendar 
mais tarde. Eu diria que é sempre um 
investimento seguro.



S A V I L L S  ×  O B S E R V A D O R

Castelo
Graça
Campo  
de Ourique
Avenida  
da Liberdade
Estrela
Novo bairro
Nova vida
Príncipe Real

Belém 
+351 215 969 000 residencial@savills.pt

www.savills.pt




