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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo surge no âmbito de elaboração de 4 planos de pormenor, 

para Vale da Telha, concelho de Aljezur, Algarve. Designados por, PP1 (Plano 

de pormenor da zona Sul), PP2 (Plano de Pormenor da zona Central), PP3 

(Plano de pormenor da zona Norte) e PP4 (Plano de Pormenor da zona 

Nascente). 

O estudo vem possibilitar a introdução no conteúdo documental dos Planos os 

ajustes necessários para viabilizar uma solução, equilibrada ao nível do 

ordenamento e exequível do ponto de vista imobiliário. 

Este documento considera o Estudo do Mercado Habitacional/Turístico, na zona 

de Vale da Telha, no concelho de Aljezur. 

A ótica de qualquer das análises é uma ótica empresarial do ponto de vista do 

promotor/investidor imobiliário e integra requisitos de rentabilidade/risco 

próprios desta atividade. 

Na posse dos dados-base de funcionamento do mercado é possível extrair a 

posição competitiva da zona de Vale da Telha em Aljezur, identificando-se os 

seus pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. 
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2. ENQUADRAMENTO GERAL 

Neste capítulo pretende-se enquadrar o concelho de Aljezur a nível nacional, 

apresentando uma sucinta análise histórica, com especial incidência sobre o 

momento atual e as expectativas futuras, no que concerne às diferentes 

vertentes consideradas. 

 

Os itens em análise abrangerão a conjuntura económica, a evolução 

demográfica e a caracterização das acessibilidades locais sendo que, nesta fase, 

se partirá de uma análise de carácter local. 

 

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

Vale da Telha localiza-se em Aljezur, integrado no Parque Natural do sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina (PNSCV). É caracterizado por uma riqueza 

ambiental com características únicas, numa zona de interface mar-terra, de 

enorme valor geológico e geomorfológico, associada a uma paisagem de 

grande elevada biodiversidade. Aljezur é uma vila portuguesa pertencente ao 

Distrito de Faro, região e sub-região do Algarve. É sede de um município com 

323,65 km² de área e 5884 habitantes (2011), subdividido em 4 freguesias. O 

município é limitado a norte pelo município de Odemira, a leste por Monchique, 

a sudeste por Lagos, a sudoeste por Vila do Bispo e a oeste tem uma extensa 

costa com o Oceano Atlântico. O limite noroeste, com o concelho de Odemira, é 

marcado pela Ribeira de Seixe. O litoral do município faz parte do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. 



Estudo Estratégico de Mercado Vale da Telha – Setembro de 2012 

 

5 

 

Foi fundada pelos árabes no século X como uma pequena população situada 

em um vale dominado por um castelo. Durante séculos a agricultura foi a 

principal atividade económica, graças a comercialização dos seus produtos 

através do porto fluvial da Ribeira de Aljezur. O rio nasce na Serra de 

Monchique e durante esta época os barcos podiam ascender até a cidade. 

 

Atualmente, Aljezur pelo seu potencial turístico, representa um forte alicerce no 

desenvolvimento socioeconómico do Algarve. A maior procura turística desta 

cidade são suas fantásticas praias de areia fina banhadas pela Atlântico, que 

contrastam por seu aspeto rochoso e selvagem com as praias do Sul. 

 

A estrada N120, com a Rua 25 de Abril, assume-se como o centro comercial de 

maior dinamismo, onde se concentram os principais espaços de escritórios e os 

principais serviços públicos do concelho. A expansão da cidade para novas 

zonas, conduziu à criação de novos polos habitacionais e comerciais, de que a 

zona de Vale da Telha, Espartal, Arrifana representa um bom exemplo. 

Aljezur, a exemplo da maioria dos concelhos do Algarve, assume-se 

preferencialmente como cidade turística. Contudo a sua ampla superfície, 

impede uma classificação rígida, predominando uma grande disparidade entre 

zonas, não se podendo negligenciar a importância de zonas próximas 

industriais ou de zonas rurais e menos desenvolvidas.  

 

2.2. ACESSIBILIDADES 

Aljezur, sede de concelho, situa-se a 250 km a Sul de Lisboa, capital do país, a 

110 km de Faro, capital de distrito e a 30 km de Lagos, a cidade mais próxima. 

 

A A2, liga Lisboa a Grândola, de 

seguida a IC4 em direção a Sines, e a 

N120 até Aljezur. 

 

Saindo de Faro, pela A2 (Via do 

Infante) até Bensafrim (Lagos) e pela 

N120 até Aljezur. 

 

O corredor de ligação entre Odemira e 

Aljezur o qual, atualmente apoiado na 

EN120, demonstra oferecer condições 

deficientes de mobilidade associadas a 

diversos fatores (velocidade de 

circulação, tempos de percursos, 

segurança, comodidade, etc.), situação 

que urge inverter, afirmando este 

corredor como eixo fundamental ao suporte da mobilidade turística desta zona 

e ao aprofundamento das complementaridades entre os centros urbanos que se 

podem revestir de um carácter económico com repercussões no emprego e na 

geração de iniciativas empresariais a partir dos recursos locais mas também 
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que poderão proporcionar uma mais adequada viabilidade de equipamentos e 

eventos de carácter cultural, recreativo e social. 

 

É a EN120 que estabelece a conexão com a rede de autoestradas e itinerários 

principais (rede fundamental), que dista da sede do concelho de Aljezur cerca 

de 110 km para norte (Sines – IP8 e IC33) e, para sul, cerca de 30 km (A22-

IC4). 

 

A EN120 desenvolve-se paralelamente à costa alentejana, desde Sines até à 

região do Algarve, com orientação N-S, atravessando aglomerados urbanos, 

entre eles Aljezur. Importa salientar que as características desta via dificultam o 

acesso a Aljezur, por incluir troços com curvas de visibilidade reduzida, 

degradação do pavimento, falta de bermas e sistema lateral de drenagem, o 

que leva os utilizadores a optar por vias alternativas, percorrendo, em muitos 

casos, maiores distancias. 

 

A nível regional destaca-se ainda a ER267, com início na Vila de Aljezur a partir 

da EN120, que se articula com a área de intervenção através da EM1003 e a 

EM1003-1. Estas duas estradas, inseridas na rede rodoviária municipal, 

encontram-se em razoável estado de conservação e têm como destinos a praia 

da Arrifana (EM1003-1) e a praia do Monte Clérigo (EM1003), constituindo o 

único acesso a Vale da Telha. A rede viária interna da urbanização de Vale da 

Telha, desenvolve-se a partir dos principais pontos de acesso e em torno das 

vias distribuidoras principais, que permitem a distribuição dos fluxos pelo 

território. Importa salientar que a orografia do terreno em determinados locais 

impede o fácil e direto acesso automóvel a alguns sectores, nomeadamente aos 

sectores situados a nascente. De onde se conclui, a inexistência de relação 

entre as características das vias e sua hierarquia, a dimensão das vias é 

semelhante em todo o território. Os fluxos viários acabam por se distribuir 

aleatoriamente pelo interior do aglomerado. O pavimento, nem sempre é o 

mais adequado, sendo em alguns casos pavimento betuminoso, outras 

macadame, e outras ainda em terra batida, quase todas em mau estado de 

conservação. Salienta-se ainda a inexistência de passeios e locais para 

estacionamento na via pública. 

 

2.2.1. REDE TRANSPORTES PÚBLICOS 

Uma realidade objetiva do concelho de Aljezur é a carência de transportes 

coletivos, tanto para circular dentro do concelho como para deslocações fora do 

mesmo. A EVA transportes, é a empresa que assegura os transportes dentro do 

concelho de Aljezur.  

 

O concelho de Aljezur dispõe todos os dias da semana de autocarro de 

Odeceixe até Lagos percorrendo todas as freguesias do concelho, de ida e volta 

a diferentes horários (6 no sentido Lagos - Odeceixe e 6 no sentido Odeceixe – 

Lagos, maioritariamente utilizadas por estudantes), ao Sábado existe apenas 

um autocarro de ida e volta. Existe também três horários entre Aljezur e Vila do 

Bispo (excetuando os sábados, domingos e feriados). Dois no sentido Aljezur 

(13:30h e 18:50h) – Vila do Bispo e um no sentido Vila do Bispo (8:05h) – 



Estudo Estratégico de Mercado Vale da Telha – Setembro de 2012 

 

7 

Aljezur (8:47h), ambos percorrendo os sítios de Alfambras, Monte do Rei, 

Bordeira, Carrapateira e Pedralva. Também existe um autocarro entre Aljezur 

(partida às 8:55h) e a Arrifana e vice-versa (partida às 9:15h da Arrifana), mas 

apenas à segunda-feira, com passagem pelo Monte Clérigo e Vales. Durante a 

semana existem dois autocarros com partida de Portimão (paragem em Aljezur 

às 9:05h e 15:55h) com destino a Lisboa e vice-versa (chegada a Aljezur 

às12:25h e 21:20h). Durante a semana a qualquer hora, o concelho de Aljezur 

tem ao seu dispor um serviço de táxis, executando este qualquer percurso 

dentro do concelho e arredores. Existem 4 táxis em Aljezur, 2 táxis em 

Odeceixe, 1 táxi no Rogil e 1 táxi na Carrapateira, num total de 8 táxis afetos 

ao concelho de Aljezur. A Câmara Municipal de Aljezur disponibiliza quatro 

horários, à segunda-feira, por percursos no interior do concelho, utilizados 

essencialmente pela população mais idosa e isolada. 

 

Um primeiro percurso a iniciar às 9:00h percorre os locais da Zambujeira da 

Serra, Galé, Vale Murta, até chegar a Aljezur, enquanto à tarde, em sentido 

inverso, tem partida de Aljezur marcada para as 14:30h. É pertinente frisar que 

este itinerário é percorrido por uma viatura todo o terreno de 9 lugares. 

 

O segundo percurso a iniciar às 10:00h percorre os locais de Monte Velho, 

Maria Serrão, até chegar a Aljezur, enquanto à tarde, em sentido inverso, tem 

horário marcado para as 14:30h. Acrescenta-se ainda que a Câmara Municipal 

de Aljezur tem vários percursos de transportes escolares coletivos, disponíveis 

em tempo de aulas. 

 

O Aeroporto de Faro localizado a 4 km da capital algarvia, e a 125 Kms do 

município. Faro é também um excelente exemplo do apoio fundamental que as 

infraestruturas aeroportuárias prestam ao sector do turismo em Portugal. 

 

O acesso ao aeroporto pode ser efetuado por transporte próprio, através da 

A22 ou seguindo a E.N.125, no sentido de Faro ou por Transportes Coletivos 

(Diversas camionetas urbanas fazem ligação entre o Aeroporto de Faro e vários 

pontos do Algarve), pelos comboios, ou por Táxis, que são um meio prático 

para se deslocar em todo o Algarve.  

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA 

 

2.3.1. POPULAÇÃO 

O Litoral Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina destacam-se por apresentar 

uma ocupação dispersa em pequenos polos urbanos, caracterizados por uma 

baixa densidade humana, construtiva e empresarial, com uma evolução 

demográfica regressiva, onde o envelhecimento e a fraca retenção da 

população jovem e qualificada limitam fortemente o desenvolvimento 

económico. 

 

Segundo os dados preliminares dos Censos 2011, Aljezur é um dos concelhos 

com mais crescimento populacional desde os Censos 2001. Aljezur (11,27%), 
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Lagoa (11,52%), Olhão (11,21%) e Faro (10,19%) registam dos maiores 

crescimentos de população na região do Algarve. Todavia, as maiores subidas 

foram registadas em Albufeira (28,89%), Portimão (24,54%), Lagos (21,09%) 

e Loulé (18,73%). Alcoutim, Monchique e Vila do Bispo são os únicos concelhos 

a perder habitantes.  

 

 

Fonte: INE – Dados Preliminares  

Figura 1 –População Residente por município 2001-2011 

 

A figura 2 apresenta a evolução da população residente na freguesia e concelho 

de Aljezur, para o período 1970/2011. 
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Fonte: INE   

Figura 2 – População Residente no Concelho e Freguesia de Aljezur 1970 - 2011 

 

Em 2011 a população residente no concelho de Aljezur era de 5884 habitantes, 

sendo cerca de 57% da freguesia de Aljezur (3365 habitantes). Neste período o 
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concelho registou um aumento progressivo da população registando-se um 

aumento de 36%, enquanto na freguesia registou-se uma diminuição da 

população de 7%.  

14,8% 14,9% 11,4% 12,1%

10,7% 10,1%
7,8% 8,2%

55,1% 55,5%

51,9% 53,0%

19,4% 19,6%
28,9% 26,7%

Portugal

(Continente)

NUT III

Algarve

Concelho de

Aljezur

Freguesia de

Aljezur

0-14 15-64 25-64 >=65
 

Fonte: INE – Anuário Estatistico 2010 

Figura 3 – Estrutura Etária da População Residente em Portugal Continental, na NUT III 

Algarve e freguesia de Aljezur, 2010 

 

No que se refere à estrutura etária da população residente, a análise da figura 

3, revela que o índice de envelhecimento na freguesia de Aljezur (221), é 

inferior ao verificado no concelho (255) e os dois são superiores aos verificados 

ao nível da região do Algarve (132) e do Continente (131). 

 

Considerando a dinâmica demográfica do concelho e de toda a área envolvente, 

é fulcral para o território a população imigrante que se tem vindo a fixar. Em 

2010, registava-se no total 1298 residentes estrangeiros, 134 de nacionalidade 

brasileira, 62 de nacionalidade ucraniana, 4 de nacionalidade cabo Verdiana, 91 

de nacionalidade romena, 1 de nacionalidade angolana, 4 oriundos da Guiné 

Bissau, 377 de nacionalidade inglesa, 22 de nacionalidade moldava, e 13 de 

nacionalidade chinesa, de acordo com o Anuário Estático da Região do Algarve 

de 2010. De acordo com os indicadores atrás descritos, verifica-se uma 

capacidade de atração à fixação estrangeira, no concelho de Aljezur. 

 

2.3.2.  EMPREGO E ATIVIDADES ECONÓMICAS 

A região do Algarve desenvolve-se essencialmente em atividades suportadas 

pelos recursos naturais da região, designadamente, as praias (onde se incluem 

duas das praias finalistas do concurso das 7 Maravilhas Praias de Portugal: a 

Praia de Odeceixe e a Praia da Arrifana), a paisagem, os solos e a fauna. São, 

assim, as atividades relacionadas com o turismo, a agricultura e a pesca, as 

responsáveis pelo desenvolvimento da atividade económica algarvia.  
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Foi com o objetivo de atribuir uma nova dinâmica à atividade económica do 

concelho que em 2009, a Camara Municipal criou o parque industrial do Rogil, 

sendo a F.F. Sistemas de Energias Alternativas, Portugal Lda. a primeira 

empresa a instalar-se no Parque Industrial. Tendo como atividade principal a 

importação e exportação de componentes para sistemas de energias 

alternativas, a empresa dá trabalho a dez colaboradores, todos residentes em 

Aljezur. Tendo por base dados do INE, em 2009 existiam no concelho de 

Aljezur 685 empresas. Tendo em conta a área do concelho, conclui-se que 

existia uma densidade de 2,1 empresas/km2, valor que é significativamente 

inferior às 11,6 empresas/km2 que existiam no mesmo ano na região do 

Algarve (valor que é muito semelhante à média nacional, que é de 11,5 

empresas/km2). Cerca de 72% destas empresas são individuais. Não existe no 

concelho nenhuma empresa com mais de 250 trabalhadores e 98,5% destas 

têm menos de 10 trabalhadores. O número médio de empregados é de 1,8 por 

empresa. O volume de negócios médio é de 80 mil euros por empresa. As 4 

maiores empresas do concelho representam 22,4% do volume de negócios e 

19,2% do valor acrescentado bruto (VAB) do total de empresas. 

 

A distribuição das 685 empresas que em 2009 existiam no concelho de Aljezur 

por sectores de atividade fazia-se da forma que se mostra no gráfico da Figura 

4 Como se conclui, cerca de 90% das empresas existentes no concelho 

pertenciam ao sector terciário, cabendo ao sector secundário 5,1% das 

empresas e 4,5% ao sector primário. 

Apesar da redução da importância do sector primário desde 1991, a ruralidade 

continua bem patente na distribuição dos ativos empregados pelos três grandes 

sectores de atividade. É de salientar que grande parte das atividades dos 

sectores secundário e terciário continuam a ser, de certa forma, 

complementares à atividade agrícola. 

Atualmente o sector terciário assume-se como o principal empregador, embora 

a realidade sociocultural e económica do território se encontre fortemente 

influenciada e associada ao sector primário. A agricultura desenvolvida é 

essencialmente minifundiária, sendo de destacar a existência de um número 

significativo de explorações que adotam um modo de produção biológico. 

 

A pesca detém alguma importância na economia da população, assumindo um 

caracter de atividade complementar de outras, tais como a agricultura e a 

pecuária. A captura de marisco, detém também um papel relevante, à qual se 

tem vindo a associar o desenvolvimento da restauração, funcionando a 

gastronomia como um atrativo importante na procura turística local. 

 

O turismo de sol e praia tem sido o principal impulsionador da dinâmica 

económica deste território, destacando-se, o segmento do surf.  

 

O turismo rural e o turismo da natureza, com atividades assentes no usufruto 

dos valores naturais e paisagísticos do concelho com a articulação duma oferta 

turística e de lazer diferenciada. 
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3,6%
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Concelho de Aljezur NUT III - Algarve
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Fonte:INE – Anuário Estatistico da Região do Algarve (2010) 

Figura 4- Distribuição por sectores de atividade existentes no 

concelho de Aljezur, em 2009 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS 

 

2.4.1. INFRA-ESTRUTURAS BÁSICAS 

A rede de abastecimento de água, abrange 98% da população do Algarve e 

67% da população do concelho de Aljezur. No que se refere à rede de 

drenagem de águas residuais, esta serve 88% da população do Algarve e 51% 

da população do concelho de Aljezur. O concelho é servido por uma rede de 

recolha e tratamento de resíduos sólidos e a rede de distribuição de energia 

elétrica que abrange praticamente todo o concelho (INE) 

 

2.4.2. SAÚDE 

 O concelho de Aljezur possui um centro de saúde, na rua dos Bombeiros 

Voluntários em Aljezur, e três extensões de centro de saúde, Extensão de 

Saúde Bordeira (CS Aljezur), Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

Aljezur - Pólo de Odeceixe, Rogil. Corresponde um efectivo de 23 médicos, 

enfermeiros e outros técnicos de saúde. Apresenta uma média de 1,1 médicos 

por 1000 habitantes, valor que é inferior ao encontrado ao nível da região do 

Algarve (3,2).  

 

O Hospital mais perto localiza-se em Portimão, Unidade Hospitalar de Portimão 

(Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE). 

 

http://www.portaldasaude.pt/portal/servicos/prestadoresV2/?providerid=1314
http://www.portaldasaude.pt/portal/servicos/prestadoresV2/?providerid=1314
http://www.portaldasaude.pt/portal/servicos/prestadoresV2/?providerid=1314
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Em 1985, na parte nova de Aljezur, foi construído e inaugurado um Lar de 

Idosos, o Lar Nossa Senhora D’Alva- Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, 

tendo sido ampliado em 1997. Atualmente, presta apoio, nas diversas valências 

espalhada pelo Concelho,  a 160 pessoas e emprega 70 pessoas. 

 

2.4.3. DESPORTO E CULTURA 

O concelho de Aljezur encontra-se servido por um complexo desportivo que 

inclui as piscinas municipais e um polidesportivo, com ginásio e salas 

polivalentes, entre outros, aptos para a prática de diversas modalidades 

desportivas.  

 

No que se refere á cultura o concelho de Aljezur conta com diversas 

associações culturais, museus, núcleos museológicos, galerias de arte e 

diversos elementos patrimoniais de interesse cultural. 

 

2.5. PRINCIPAIS ASPETOS TURÍSTICOS  

Este ponto tem como objetivo caracterizar a oferta de turismo no concelho de 

Aljezur procedendo-se para tal a uma análise da oferta atualmente existente, 

do comportamento da procura e uma análise evolutiva do mercado. 

Para compreender o que é mercado turístico e como proceder sua análise, 

deve-se inicialmente entender o que é mercado, suas mudanças, 

comportamentos variáveis e sazonalidades. 

“Mercado é o lugar onde pessoas trocam produtos e serviços com outras, 

considerando sempre a disponibilidade da oferta existente e a procura pelo 

bem ou serviço oferecido. O processo de troca e a existência do mercado estão 

associados a condições essenciais”. 

 

É normal que a abordagem do mercado seja relativa a determinadas partes da 

oferta (o tipo de turismo ou experiência a ser oferecida) e da demanda (perfil 

dos turistas potenciais que consumirão aquela experiência). Quando se fala em 

mercado turístico remete-se a noção da oferta ou da demanda, mas é 

improvável que todos os consumidores tenham as mesmas preferências ou se 

disponham a pagar sempre por apenas um tipo de experiência turística, 

gerando assim  a necessidade da criação de  novos atrativos e serviços.  

 

Segmentar a demanda (de acordo com o tipo/perfil de turistas) é definir a 

parcela das pessoas que compartilham as mesmas características, necessidades 

e expectativas. Segmentar a oferta (tipos de turismo/experiência – Aventura 

 Praia, Termas, etc.) é definir uma oferta turística que tenha uma identidade, 

com base no tipo de experiência e que atenda às expectativas do segmento da 

demanda que se deseja atrair. 

 

Olharmos o sector do Turismo, é, antes de mais, percebê-los como um sistema, 

em inter-relação, renovando-se e alimentando-se de um conjunto alargado de 

recursos, também eles em mutação. É pensarmos em expectativas (do turista). 

É pensarmos também em território, na forma como as atividades do Turismo aí 
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se integram, no uso que dele fazem como espaço de fidelização do cliente, na 

intervenção dos poderes públicos enquanto responsáveis pela regulamentação 

e regulação da atividade, na sua intervenção no espaço, no ambiente, na 

cultura, no seu papel na educação e formação para um turismo feito de 

proximidade, de pessoas e de qualidade; nas estratégias dos atores privados 

enquanto utilizadores de recursos, potenciadores de novas atividades, parte 

integrante do desenvolvimento. Encarar o sector turístico consubstanciado num 

sistema eminentemente funcional, é, pois, imprescindível, mostrando-se de 

extrema importância, até por via de um dos principais objetivos do estudo, ao 

qual importa a construção de referenciais que, mais do que específicos ao 

Turismo, devem ser munidos da flexibilidade adequada à própria extensão e 

diversidade do sector, naquele que é o conjunto das atividades e ligações que o 

compõem. Se iniciarmos, de forma prática (e tendo em conta a evidente 

complexidade inerente à delimitação) uma tentativa de construção do sistema 

turístico, cruzando atividades, torna-se interessante, desde logo a identificação 

e referência a três elementos tão distintos quanto determinantes: a procura, a 

oferta e a “envolvente” (no sentido do ambiente físico, económico, político, 

etc.) que enquadra as duas primeiras, sendo que essa relevância existe por 

razões diferenciadas e reflete-se também de forma diferenciada nos elementos 

considerados como relevantes para o estudo que agora aqui se apresenta. 

 

A procura surge desde logo como o primeiro elemento a ter em conta. De 

facto, o sistema turístico enquanto tal não existe sem o turista, digamos, que 

deverá em última instância configurar-se para ele, à medida das suas 

necessidades, indo ao encontro das suas características e mutações da sua 

estrutura ou procurando gerar nele novos comportamentos, até.  

 

Ingleses, irlandeses, alemães e holandeses são os principais investidores do 

turismo imobiliário de luxo e com a lenta recuperação de alguns desses 

mercados, sobretudo o mercado irlandês, existe a expetativa de que os 

empreendimentos de qualidade do Sul, Costa Alentejana e de Prata (Óbidos, 

Torres Vedras e Caldas da Rainha) venham a chamar de novo investidores. 

“Portugal continua a ser um destino muito apelativo no segmento de “luxo”. 

 

“O Algarve e a Zona Oeste vão manter-se como os destinos mais estáveis no 

que diz respeito ao mercado do turismo residencial em Portugal. Da mesma 

forma, o Litoral Alentejano tornou-se uma das regiões que mais tem atraído as 

atenções dos investidores de resorts, particularmente na zona costeira: projetos 

de investimento como o Tróia Resort, a Herdade da Comporta e o L’AND 

Vineyards (em Montemor-o-Novo), havendo ainda espaço para mais 

desenvolvimentos no mercado nacional”. 
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Figura 5 -L’AND Vineyards (em Montemor-o-Novo) 

 

Figura 6 - Pestana Troia Residence 

Em 2011 estudos revelam que relativamente ao feedback que se recebe de 

clientes exteriores, estes “encaram Portugal como um mercado consolidado e 

apesar de se ter registado descidas nas vendas e preços de propriedades, 

Portugal mantém uma posição forte no mercado do Turismo Residencial de 

Luxo em comparação com outros mercados que foram denominados de ‘minas 

de ouro’ há alguns anos e que agora sofreram depreciações drásticas no preço 

das propriedades. 

 

2.5.1. PROCURA TURÍSTICA  

Em 2010 no concelho de Aljezur o número de hóspedes era de 2628, e na 

região do Algarve de 2.874,136. 

 

Segundo os dados provisórios de INE, o turismo da região do Algarve apresenta 

uma proporção mais elevada de hóspedes estrangeiros comparativamente com 

hóspedes portugueses, uma sazonalidade mais marcada (maior percentagem 

nos meses de Verão). No entanto, analisando isoladamente o concelho de 

Aljezur, no período de 2004 a 2010, verifica-se que o mesmo não acompanha 

esta tendência, apresentando sempre uma percentagem de hóspedes 

estrangeiros inferior à dos nacionais. Destaca-se uma significativa diminuição 

no ano de 2010.  
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Figura 7 - Distribuição por número de hospedes portugueses/estrangeiros no período de 

2004 a 2010  

 

Refere-se uma percentagem significativa de turistas, ingleses, alemães, e 

espanhóis, muitos deles procurando uma residência para férias. No período de 

2004 a 2010, destaca-se a diminuição do número de turistas de nacionalidade 

espanhola e alemã. 
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Figura 8 – Hospedes nos Estabelecimentos Hoteleiros no Município de Aljezur, segundo o 

país de residência habitual, entre 2004 e 2010  

 

Segundo um inquérito realizado pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

(CADE) em 2005, relativamente ao perfil da procura turística no concelho de 

Aljezur, conclui-se que o turista predominante que procura Aljezur apresenta 

uma idade inferior a 39 anos. No entanto no levantamento no terreno, apurou-

se que os indivíduos teriam idades entre os 22 anos e os 65 anos, sendo esta 
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procura caracterizada por dois tipos de turista: O jovem que procura fazer 

turismo relacionado, com as praia tranquilas e a paisagem natural, e o turista 

mais velho, muitas vezes reformado, que procura a paisagem natural, sendo 

uma percentagem significativa de turistas estrangeiros. 

 

2.5.2. OFERTA TURÍSTICA  

A realidade em termos de oferta turística no concelho de Aljezur difere do resto 

da região litoral algarvia, facto que se deve a todo um conjunto de 

características geográficas e económicas do sudoeste algarvio (reserva agrícola, 

reserva ecológica, assim como uma vasta área de parque natural).  

 

Relativamente ao alojamento, enquanto a região algarvia dispõe atualmente e 

de uma maneira geral, de uma oferta de alojamento com qualidade capaz de 

satisfazer uma larga fatia da procura. No concelho de Aljezur a capacidade de 

alojamento está circunscrita às zonas costeiras e é quantitativa e 

qualitativamente limitada, pois apenas dispõe de 0,1% dos estabelecimentos 

hoteleiros, 0,1% do pessoal ao serviço e 0,2% da capacidade de alojamento da 

Região Algarve. Segundo a Direção do Turismo do Algarve, em 2010, o 

concelho de Aljezur dispõe de um total de 154 camas.  

 

Os dados oficiais do INE, Anuário Estatístico da região do Algarve 2010, 

revelam a existência de apenas um alojamento registado na categoria “Hotel” e 

dois alojamentos registados na categoria “Pensão-Residencial”. Relativamente a 

unidades de Turismo em Espaço Rural (num concelho com grande potencial 

ecológico, como é Aljezur), verifica-se apenas a existência de duas unidades no 

concelho. 

 

Além do tipo de estabelecimentos hoteleiros acima mencionados, salienta-se 

um Parque de Campismo com capacidade para 2500 utentes e oito moradias 

turísticas.  

 

Para além dos números apresentados relativos ao número de camas existentes 

no concelho, acresce ainda a existência de um elevado número de alojamentos 

paralelos. No entanto o número de camas paralelas estima-se que seja ainda, 

em termos relativos, elevado. 

 

Refere-se um aumento significativo do número de dormidas entre 1998 e 2010 

na freguesia de Aljezur. Tendo em 1998, 4157 dormidas/ano e 2010, registou-

se 7027 dormidas/ano. 

 

No que se refere ao número de hóspedes, verifica-se um crescimento no 

período de 1998 a 2009, registando uma descida em 2010. 
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Figura 9 – Evolução da capacidade de alojamento, número de dormidas e de hóspedes, 

entre 2004 e 2010  

 

2.6. PARQUE HABITACIONAL 

Vale da Telha possui um povoamento disperso, constituído na grande maioria 

por moradias unifamiliares isoladas, em lotes de terreno de dimensão 

média/grande, com espaços ajardinados, algumas das quais com piscinas e 

anexos (garagem e churrasqueiras). Na zona mais central do loteamento 

encontramos, alguns cafés e restaurante minimercado, e o hotel de Vale da 

Telha com duas estrelas (com uma taxa de ocupação média de cerca de 75% 

anual, dados fornecidos pela gerência do mesmo). 

 

Relativamente a estas ocupações, a análise é complementada com dados do 

levantamento de terreno, efetuada no mês de abril de 2012.  

 

Relativamente aos usos do edificado, cerca de 50 % do edificado (moradia 

unifamiliar de um ou dois pisos) é ocupada pelo proprietário (em alguns casos 

residentes estrageiros, com idades entre os 50 a 60 anos, grande parte do 

ano), 20% de alojamentos familiares vagos (habitação sazonal) e 20% 

alojamentos para alugar (estas moradias encontram-se subdivididas 

interiormente em T1 e T2, em muitos casos nos dois pisos). 10% dos imóveis 

não foi possível determinar o caracter da habitação.  

 

Vale da Telha, constitui um Loteamento aprovado na década de 80, com uma 

área total de 546,67 ha, que inclui a barragem de Vale da Telha e zona 

envolvente, dividido em 16 secções. 

 

As secções, denominadas de A, AL, B, BL, C, CL, D, DL, E, F, G, H, I, J, L e M, 

previam no total, a criação de 2612 lotes com áreas varáveis entre os cerca de 

200m2 e os 1500m2 destinadas na maioria à construção de moradias 

unifamiliares isoladas e em alguns casos, nas zonas de maior densidade, a 

edifícios de habitação coletiva, como é o caso das secções B e G (que apenas 

foram construídos na secção B). 
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Apesar da não execução da totalidade de infraestruturas e equipamentos 

inicialmente previstos, grande parte dos lotes foram comercializados, muitos 

dos quais avançaram com a construção das habitações, o que resultou em 

alguns casos na construção dispersa ou isolada e com acessos dificultados.  

 

Relativamente à atual ocupação, verifica-se uma ocupação mista para 

habitação permanente e segunda habitação, registando-se grande procura por 

estrangeiros. 

 

No conjunto total dos imóveis edificados a tipologia mais corrente é a moradia 

unifamiliar de um e dois pisos. Verificando-se na zona sudoeste da área de 

intervenção um conjunto de edifícios de quatro pisos (composto por lojas no 

r/chão e três pisos superiores destinados a habitação). Sendo a tipologia T3 e 

T4 a mais corrente dentro da urbanização. Na área total de construção, o uso 

dominante é claramente a habitação, sendo que a área afeta a comércio e 

serviços é residual, e tem maior expressão na zona de habitação coletiva. 

 

A propriedade adquirida pelo cliente possui 304,84 ha, na qual possui alguns 

lotes dispersos pelas diversas secções, com maior percentagem nas secções 

envolventes à barragem (BL, CL, DL) e na secção central G onde se previa a 

construção de edifícios com vários pisos.  
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3. ANÁLISE SWOT 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Segmento geográfico de elevada 
qualidade; 
 Proximidade às praias de Monte 
Clérigo e Arrifana; 
 Bom posicionamento da região 
relativamente ao nível de vida; 
 Proximidade à mão-de-obra; 
 Taxa de crescimento populacional 
do concelho na última década; 
 Elevado número de terrenos 
devolutos e zonas verdes; 
 Áreas médias por apartamento; 
 Preços da habitação multifamiliar 
pouco elevados 

 Reduzido prestígio da zona de Vale da Telha; 
 Elevada taxa de desemprego do concelho; 
 Zona tradicionalmente de reduzidos rendimentos; 
 Elevado grau de incerteza futura por parte da 
população estrangeira residente; 
 Nível de envelhecimento elevado, êxodo da 
população mais jovem em direção aos grandes centros 
urbanos; 
 Inexistência de uma Rede integrada de Transportes 
Públicos; 
 Reduzido nível do equipamento urbano da zona de 
Vale da Telha; 
 Reduzido nível de equipamento social/saúde  em 
Aljezur; 
 Ligações viárias intra-concelho de Aljezur; 
 Localização de menor prestígio Habitacional quando 
comparada com outras no Concelho, como exemplo 
espartal; 
 Funcionamento do mercado de habitação 
unifamiliar, assente na autopromoção e na 
autoconstrução; 
 Fraca notoriedade e baixo nível de atratividade 
habitacional; 
 Fraca qualidade dos edifícios de habitação 
multifamiliar; 
 Oferta habitacional concentrada em duas tipologias: 
T2 e T3. 
 Fraca notoriedade e baixo nível turístico; 
 Fraca qualidade de equipamentos culturais, sociais e 
de lazer; 
 Reduzida oferta turística nos períodos de férias mais 
curtos, 
 Degradação de equipamentos urbanos; 
 Falta de Investimento nos sectores produtivos, 
nomeadamente no Terciário (Turismo); 
 O Concelho carece de rendimentos suficientes para 
sustentar o seu próprio desenvolvimento; 

 Incremento do reconhecimento de 
Portugal / Aljezur como destino turístico; 
 Oferta de unidades hoteleiras de 4 e 5 
estrelas é escassa; 
 Criação de um núcleo habitacional 
dirigido a população local; 
 Criação de novos postos de trabalho; 
 Reformulação do sistema viário; 
 Novas vias intra-concelho; 
 Dimensão do tecido empresarial local 
(com a criação de postos turísticos); 
 Investimento habitacional de 
arrendamento, dirigido a grandes 
investidores e parcerias privadas ; 
 Reduzida oferta de empreendimentos 
de habitação unifamiliar inovadores e/ou 
de qualidade; 
 Concorrência habitacional pouco 
diversificada; 
 Poder de atracão resultante dos 
baixos níveis de preços 
comparativamente com localizações 
mais centrais; 
 Construção de um sistema turístico, 
cruzando atividades e ligações; 
 Turismo de Negócios, turismo verde, 
turismo de saúde e Bem-estar; 
 Turismo que responda à alteração dos 
períodos de férias mais curtos, mais 
repartidos; 
 Criação de núcleos habitacionais, para 
população residente; 

 Conjuntura económica 
nacional e internacional 
desfavorável; 
 Fracos índices de confiança 
dos consumidores; 
 Abrandamento do 
crescimento económico e 
aumento da divergência de 
Portugal face à União 
Europeia; 
 Previsível aumento da taxa 
de desemprego; 
 Previsível cenário de 
falências da atual situação 
económica provocará, não só 
um aumento do número de 
desempregados, como 
também um aumento do 
número de espaços devolutos; 
 Aumento da oferta 
habitacional nos concelhos 
limítrofes do Algarve; 
 Preferência da procura por 
outras localizações mais 
próximas do litoral; 
 Zonas próximas 
concorrentes com oferta 
habitacional de superior 
qualidade. 
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Considerações Finais 

De toda a parte introdutória anteriormente apresentada merecem especial 

destaque os seguintes aspetos: 

 Aljezur registou um crescimento populacional de 2001 a 2011 – cerca 

de 11,27%, ao nível da média verificada na região do Algarve. 

 

 A situação económica atual não se apresenta favorável, quer fruto de 

uma conjuntura internacional adversa, quer devido a algumas 

debilidades da economia nacional. 

 

 Identificação de áreas de terreno adequado para acolher de forma 

integrada e estruturada um conjunto de equipamentos qualificados e 

qualificadores do território. Promovendo a dinamização de Vale da 

telha como destino turístico, com pacotes que promovam o turismo 

diferenciado. 

 

 A cidade de Aljezur possui uma percentagem de população idosa 

significativa. 

 

 A taxa de atividade no concelho tem crescido nos últimos 10 anos. 

Também a taxa de desemprego cresceu nos últimos 10 anos. 

 

 O turismo de sol e praia motiva as principais atividades económicas 

deste território, associadas essencialmente à restauração, construção 

civil e comércio, que emprega a maioria da população. 

 
 É possível observar a sazonalidade do mercado de trabalho no 

concelho de Aljezur. 

 

 Ao nível das acessibilidades, as vias de ligação intra-concelho sempre 

foram difíceis encontrando-se em fase de estudos de resolução com a 

criação de novas vias capazes de suprir algumas das necessidades. 

 

Apesar do pessimismo verificado no mercado, ajudado pelo cenário de 

crise económica que o país e a economia mundial atravessam, os 

números não traduzem de forma expressiva o panorama de crise que os 

promotores reclamam. 

 

Será, porém de esperar que o presente ano provoque um acentuar da 

situação, diminuindo o número de transações no mercado e diminuindo 

também o número de novas construções iniciadas, e muito provavelmente 

dever-se-á assistir a um aumento no número de espaços devolutos fruto 

do encerramento de algumas empresas. 

 

Analisando as previsões, é provável que o cenário de crise desapareça 

durante os próximos anos, iniciando-se um novo ciclo económico de 

crescimento, que fará voltar os índices de confiança dos consumidores, 

assistindo-se dessa forma a uma expectável dinamização do mercado. 
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4. VALORES DE MERCADO 

A promoção dos lotes de terrenos urbanos, e imóveis no concelho de 

Aljezur, é dinamizado por particulares, e imobiliárias, pelo que existe um 

intervalo de preços praticados bastante alargado. Este tipo de 

funcionamento conduz, muitas vezes, à prática de preços meramente 

especulativos, sem suporte no mercado, levando a que os lotes de terreno 

permaneçam eternamente devolutos. Raras vezes, os preços surgem no 

mercado demasiado baixos, tornando-se num excelente negócio para os 

compradores. 

Interessará então encontrar o equilíbrio, que corresponderá ao preço 

justo aceite pelo mercado, traduzindo de modo fidedigno a interação 

entre a oferta e a procura dos agentes económicos. 

 

Os valores de transação praticados no mercado, variam de acordo com 

vários fatores, como o posicionamento competitivo da zona ou 

loteamento, e também em função do posicionamento competitivo do 

terreno dentro da própria zona habitacional. 

 

Uma última nota para a margem de negociação, quase sempre presente 

neste tipo de negócios, o funcionamento pouco profissional deste 

segmento de mercado – elevado número de particulares envolvidos – 

conduz, regra geral, a que o valor inicialmente pedido pelo vendedor seja 

sempre substancialmente superior ao valor pelo qual se encontra 

disponível para concluir o negócio. Não raras vezes essa margem de 

negociação ultrapassa os 10%. 
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O mercado de terrenos funciona de maneira muito peculiar. O mecanismo 

de preços é estabelecido de acordo com as potencialidades construtivas 

do terreno. 

 

Para efeitos da presente estimativa de valores de mercado, foi feita uma 

simulação de valores indicativos tendo como referencia projetos 

semelhantes, não podendo nem devendo ser considerados como valores 

de mercado completos, detalhados e definitivos.  

 

Com base no conhecimento que se detém do mercado e adotando 

critérios de prudência, foram efetuadas estimativas de valor por m2, 

tendo por base a caracterização possível nesta fase. Desta forma foram 

elencados uma série de pressupostos, que à data, se configuram como 

válidos e representativos, do que possam vir a representar os valores de 

mercado associados a cada ação. 

 

4.1. TERRENOS URBANOS 

a) Amostra Considerada 

A amostra estudada é constituída por lotes de terreno destinados à 

habitação em fase de comercialização, que pelo seu posicionamento no 

mercado e localização, são considerados relevantes para a análise. 

Engloba um total de 74 lotes, dos quais 17 localizados na zona do Espartal 

e 57 na zona de Vale da Telha. 

 

b) Áreas Médias Oferecidas 

De acordo com a oferta estudada, a área dos lotes de terreno destinados 

a habitação colocados no mercado apresentam-se mais elevados em Vale 

da Telha comparativamente com o Espartal. Em Vale da Telha variam 

entre 470 e os 1543m2, sendo a área média correspondente a 996m2 

(sd=224m2), em contrapartida no Espartal variam entre os 198 e os 

780m2, com média de 526m2 (sd=164m2).  
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Figura 10 – Área média dos lotes de terreno destinados a habitação em Vale da 

Telha e na urbanização do Espartal 

 

c) Preços Unitários Praticados 

A figura a seguir apresentada permite concluir que existe efetivamente 

uma relação negativa entre a dimensão do lote de terreno e o preço por 

m2, isto é, a área do terreno influencia decisivamente o preço do produto 

final. 
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(c) 

Figura 11 – Relação entre valores/m2 e a área de lotes de terreno destinados a 
habitação em Vale da Telha (a), na urbanização do Espartal (b), e total (c).   

 

Na amostra considerada, os valores/m2 são mais elevados na urbanização 

do Espartal, como resultado do seu prestígio e superior posicionamento 

competitivo, rondando 241euros/m2 (sd=90euros/m2), com mínimo e 

máximo de 164 e 480euros/m2. Comparativamente, os valores, em Vale 

da Telha, rondam os 102 euros/m2 (sd=32 euros/m2) variando entre os 51 

a 174euros/ m2 em Vale da Telha.  
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Figura 12 – Preço médio dos lotes de terreno destinados a habitação em Vale da 

Telha e na urbanização do Espartal 

 

Os lotes de terreno em Vale da Telha apresentam valores/m2 mais 

elevados quando localizados com vista privilegiada para o mar e mais 

baixos quando inseridos no centro urbano, sem vista ou mais afastados 

do lago e da costa. 
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Figura 13 – Preço médio dos lotes de terreno destinados a habitação em Vale da 

Telha 

 

d) Prospeção de Mercado 

 

Lotes de Terreno urbanos Intervalo de Valores de 

Transação (€/m2) 

Espartal 485 m2 a 710 m2 € 200 a € 250 

Espartal <200 m2 € 400 a € 480 

Vale da Telha 500 m2 a 800 m2 € 125 a € 175 

Vale da Telha 900 m2 a 1500 m2 € 75 a € 105 

   

 

4.2. MERCADO HABITAÇÃO  

O mercado de habitação unifamiliar local caracteriza-se pela 

autopromoção e autoconstrução, sendo quase inexistentes loteamentos 

de moradias recentes ou em fase comercialização, na zona de Aljezur. 

Apesar de se ter verificado a existência de um número alargado de 

moradias em construção, a maioria não irá ser colocada no mercado num 

futuro imediato, uma vez que se trata de construção para habitação 

própria. 

 

Numa tentativa de caracterizar a procura deste tipo de produto, pode-se 

afirmar que esta se centra: 

- Na família, ou seja, o casal com idades próximas dos 40 anos com filhos. 

Tendo já atingido um razoável equilíbrio económico, este segmento de 

mercado procura privacidade, tipologias elevadas, áreas construídas 

razoáveis e amplas áreas de logradouro, muitas vezes para segunda 

habitação.  

 

- O casal jovem, que procura a primeira habitação, este procura tipologias 

reduzidas, áreas mínimas de construção e logradouro de dimensão 

pequena/média, com acabamentos de custos controlados. 

 

- O casal com idades próximas dos 65 anos, com razoável poder 

económico, esta procura, privacidade, tipologias médias, áreas 

confortáveis de construção e acabamentos de alta qualidade. Sendo 
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Ingleses, irlandeses, alemães e holandeses  os principais investidores do 

turismo imobiliário de luxo na região do Algarve. 

 O mercado de habitação multifamiliar local caracteriza-se pela existência 

de alguns empreendimentos isolados, nomeadamente, Vale da Telha 

secção “B”, e Espartal (onde a qualidade construtiva é superior). Os 

edifícios não têm uma cércea elevada, máximo 4 pisos, com lojas 

destinadas a serviços no piso 0. 

 

É neste segmento que se nota uma menor variação de qualidade de 

construção existente, nomeadamente em Vale da Telha, onde a qualidade 

é fraca a má. A procura para este segmento de mercado é também ela 

reduzida. Como fatores apontamos dois: Oferta de imóveis com preços 

muito elevados quando comparados com outros segmentos 

(nomeadamente moradias unifamiliares isoladas), e a fraca oferta de 

imóveis de qualidade/localização. 

 

4.3. DISTRIBUIÇÃO TIPOLÓGICA 

A amostra considerada permite retirar algumas ilações relativamente à 

distribuição tipológica da oferta considerada. 

 

Analisando a amostra como um todo, verifica-se uma quantificação da 

concentração da oferta em moradias do tipo T3 e T4 (cerca de 86%). As 

restantes tipologias apresentam uma oferta reduzida, sendo quase 

inexistente no que se refere às tipologias T1, T5 e T6. 

 

Importa mencionar que, dentro das tipologias T3 e T4, nota-se alguma 

variedade, nomeadamente com a distribuição da área total, sendo de um 

ou dois pisos, e áreas de construção diferentes entre si. 
OFERTA por TIPOLOGIA

1% 11%
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1%1%

T1 T2 T3 T4 T5 T6

 
Figura 14 – Oferta de acordo com a tipologia de habitação 
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4.3.1. QUALIDADE DE ACABAMENTOS 

A oferta disponível pode ser qualificada como razoável/baixa no que 

respeita ao nível de acabamentos e materiais de construção. 

Qualidade

14%

67%

5%

14%

Baixa

Razoável

Boa

Excelente

 
Figura 15 – Qualidade dos materiais e acabamentos de construção 

 

Destaca-se o nível de acabamentos do Espartal, que aposta numa 

construção com maior qualidade comparativamente aos restantes imóveis 

objeto de análise. Constata-se a utilização de soalhos em madeira maciça 

e/ou pedra natural nos quartos e salas, zonas húmidas em pedra natural, 

portas de segurança, aquecimento central e lareira com recuperador de 

calor. Em alguns imóveis podem ver pré instalações para: caldeira de 

água quente, aquecimento central e ar condicionado. Pré instalação de 

ligação a eventual cisterna com aproveitamento de águas pluviais para 

rega e utilização nos sistemas de descarga dos wc, bem como pré 

instalação para uma eventual piscina exterior. Depósito de gás, sistema 

solar de aquecimento das águas domésticas. Todos os envidraçados são 

duplos e as persianas são elétricas e tem sistema eletrónico e remoto de 

vigilância da entrada.  
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A urbanização de Vale da Telha tem uma qualidade de construção média 

geral, abaixo da descrita no Espartal, com pavimentos na grande maioria 

cerâmicos, lareira, podemos ver nalguns imóveis ar condicionado, 

cozinhas equipadas, sistema solar para aquecimentos de águas quentes 

sanitárias e piscina na grande maioria dos casos. Podemos verificar que 

uma percentagem dos imóveis apresentam divisões interiores (T1 e T2), 

direcionados para o aluguer temporário. 
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4.4. SERVIÇOS 

a) Amostra Considerada 

A amostra considerada para lotes com projetos aprovados para unidades 

hoteleiras, incidiu em produtos colocados à venda no mercado, por parte 

de promotores imobiliários. Abrange as localidades de Alvor, Monchique, 

Vila Nova de Mil Fontes, São Teotónio e Aljezur, foi necessário alargar a 

área da amostragem a outros concelhos, a fim de reunir dados que 

transmitissem a realidade mais aproximada das transações efetuadas 

neste nicho de mercado. 

 

b) Preços Unitários Praticados 
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Figura 16 – Preços unitários praticados em lotes com projetos para unidades 

hoteleiras na região do Algarve 

 



Estudo Estratégico de Mercado Vale da Telha – Setembro de 2012 

 

29 

A análise efetuada demonstra uma variabilidade de valores acentuada 

entre as localidades selecionadas, o valor mais baixo verificou-se em São 

Teotónio com 1,52 €/m2 e o mais alto em Vila Nova de Milfontes e Alvor 

com valores aproximados a 60€/m2.  

 

Verifica-se que esta disparidade de valores pode ser justificada, com base 

em parâmetros como sejam a localização, áreas de lotes, acessibilidades. 

 

d) Prospeção de Mercado 

 

Lotes de Terreno urbanos/com 

projetos aprovados para U.Hoteleiras 

Intervalo de 

Valores de 

Transacção 

(€/m2) 

Vale da Telha 1900m2 a 3000 m2 € 150 a € 200 

Vale da Telha 170000 m2< 260000 m2 € 60 a € 100 

 

 

 

 

 

 

4.4.1. PROGRAMA PROPOSTO 

Tendo como base o estudo de dinamização imobiliária e requalificação 

urbana, requerido pelo promotor, analisou-se os pontos de vista e o 

conforto, as pré-existências, as carências sentidas in loco, bem como 

dados recolhidos junto de agentes turísticos, imobiliários e população local 

residente e residente estrangeira, que tiveram na base da proposta 

apresentada, como hipóteses de ocupação.  

 
 

Figura 17 – Loteamento Vale da Telha 
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 Hotel (4 a 5 *), no extremo Nordeste do terreno (secção CL), 

pelas suas panorâmicas e área edificável disponível, favorecendo 

e melhorando a ligação e acessibilidade desta zona a Este, ao 

centro do empreendimento de Vale da Telha, coincidindo com 

grande número de lotes pertencentes ao promotor. A unidade 

hoteleira estará inserida em terreno com cerca de 110.888,35 

m2, na secção CL. Para o hotel propõe-se uma unidade hoteleira 

com a classificação de 4 a 5 estrelas com uma área bruta de 

construção de 7 200 m2, inseridos em lote de 32.000 m2; 

 

 Hotel de Charme/Habitação, na zona envolvente à barragem. 

 

O Hotel de Charme é um conceito recente, que adquire sentido e 

profundidade neste mundo que nos leva à descoberta das 

origens.  

 

Privilegiando o contacto com a natureza, com as populações e os 

modos de viver, a gastronomia e o artesanato regional, 

propõem-nos um turismo diferente. Levam-nos a locais de 

sonho, do lazer, à tranquilidade e ao bem-estar. Hotel de 

Charme envolvido por paisagens edílicas. Sugere-se na secção 

AL, com uma área total de 49.948,50 m2. 

 

 Lotes de terreno para habitação na secção DL com área total de 

27.103,90 m2 (zona do Lago), a projeção de moradias de 

excelência com áreas de construção entre os 400 m2 os 600 m2, 

inseridas em lotes entre os 3000 m2  e os 5000 m2;  

 

 Sugere-se moradias em banda, direcionados à população 

residente jovem local, que procura a primeira habitação, lotes 

entre os 200 m2 e os 300 m2, com áreas de construção de 100 

m2 a 120 m2.   

 

 Eco Resort, com uma ocupação adequada à paisagem 

envolvente, no extremo Este (secção M) onde se encontra a 

edificação do antigo centro hípico. Situado num lugar de 

incomparável beleza natural e relação com o mar, trata-se de 

privilegiar a natureza, introduzindo-a no seio de uma arquitetura 

concebida segundo uma lógica de transparência e de trabalhar a 

envolvente preservando as características específicas da 

paisagem local. 

 

Propõe-se Lote do antigo Centro Hípico, com área de 93.814.20 

m2, um conjunto de residências geminadas em lotes privativos 

de 200 a 350m2, tipologias T2+1 com cerca de 120m2 + 25m2 

de pérgola, piscina comum e jardim. 

 

Construídas sobrelevadas no terreno, ajustadas à topografia, 

mantendo a permeabilidade do solo. Com núcleo integrado de 

serviços, atividades de recreio e lazer. 

 

 Residências assistidas/ Habitação, a localizar no lote previsto 

inicialmente para aeródromo (secção BL). Existe em Portugal 

uma evidente carência de oferta, em quantidade e qualidade, 

para satisfazer as necessidades de instalações assistidas para a 

população idosa, segmento já muito significativo e em pleno e 
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contínuo crescimento, devido a um conjunto de fatores 

cumulativos: crescimento da população com mais de 65 anos, 

novos hábitos de vida das famílias e aumento do poder de 

compra. 

 

Faz parte integrante deste conceito, destinado quer a residentes 

nacionais quer ao turismo sénior europeu, a associação entre a 

oferta de alojamento, de lazer e de assistência ao lar com a 

prestação de cuidados de Saúde. Por seu lado, as unidades 

residenciais configuram soluções de longo prazo, com objetivos 

terapêuticos de reabilitação, manutenção e prevenção, 

permitindo estadias temporárias ou permanentes. As Residências 

Assistidas estarão inseridas em terreno com cerca de 98.721,85, 

secção BL. Sugerem-se moradias isoladas e/ou em banda, de um 

único piso com logradouro, inseridas em lotes de 150 a 200 m2, 

áreas de implantação entre 90 m2 e 120m2, de tipologias T1 e 

T2. Estas encontram-se integradas num núcleo de serviços. 

 

 Polo comercial e vivencial, consolidação da zona central (secção 

G), com habitação, comércio e equipamentos, reformulando 

projetos e favorecendo a melhor integração dos lotes na 

paisagem. Pelas características fisiografias do terreno e pela 

localização estratégica deste espaço, a área escolhida, apresenta 

as melhores características para implantação do núcleo social e 

central do empreendimento.  
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5. CONCLUSÃO 

Atualmente o mercado habitacional em Vale da Telha, é baseado na 

autoconstrução, escassez de empreendimentos com qualidade relevante, 

predominando a promoção da moradia isolada, oferta concentrada nas 

tipologias T4 e T3, posicionamento Médio a Médio-Baixo, que caracteriza 

alguns dos empreendimentos multifamiliares localizados na zona de Vale 

da Telha. Os segmentos de procura mais ativos são as Famílias. 

Aponta-se em Vale da Telha, como aspetos negativos, as acessibilidades, 

a fraca rede de transportes públicos, uma estrutura urbana 

desqualificada, a fraca oferta/inexistência de um serviço adequado de 

saúde pública (o hospital mais próximo é Portimão), a ausência de um 

turismo diversificado. 

 

Têm surgido novos produtos turísticos, nomeadamente o Turismo de 

Negócios, o Turismo Verde, de Saúde e Bem-estar, que se têm mostrado 

bastante apelativos noutros distritos e concelhos do Algarve. 

 

Interessa em Vale da Telha efetivar uma segmentação de mercado, 

abarcando tipos de Turismo dirigidos a escalões etários mais jovens, a 

idosos, a famílias, e não é mais do que conhecer essa procura; perceber 

da sua evolução no sentido da crescente exigência de usufruir de um 

serviço de qualidade; responder à alteração dos períodos de férias, mais 

curtos, mais repartidos ao longo do ano; ir ao encontro da busca 

crescente de viagens únicas, no sentido de constituírem “experienciação” 

mais do que contemplação; oferecer diversidade e complementaridade de 

serviços na senda da fidelização, num mundo cada vez mais global e em 
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rede; pensar no turista externo, mas também no turista interno como 

igualmente suscetíveis à competitividade do destino, seja território onde 

residam ou não. Neste sentido, olhar a procura do ponto de vista deste 

estudo é, antes de mais, olhar para um conjunto relevante de atitudes e 

comportamentos que afetam e são afetados pelo conjunto de serviços 

que compõem o Turismo, tal como o definimos e que se refletirão de 

forma contundente nas competências e conhecimentos dos profissionais 

que aí laboram. 
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ANEXO I 

Oferta e Procura Turística 
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Tabela I.1 - Capacidade de Alojamento na Hotelaria Global por concelho, Algarve 
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Tabela I.2 – Evolução anual das dormidas na hotelaria global, entre 1998 – 2010 
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Tabela I.3 - Evolução anual dos hóspedes na hotelaria global nos municípios do algarve 
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Tabela I.4 – Hospedes nos estabelecimentos hoteleiros/Países de residência – 12/07/2012 
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Tabela I.5 – Hospedes nos estabelecimentos hoteleiros/Países de residência -13/03/2012 
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ANEXO II 

Valores de Referência 
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Tabela II.1 - Valores de referência para Lotes de Terreno 

tipo (apt/morad) tipologia
Área 

(m2) a b c d e

1 lote T2 165 330 Espartal, vista mar Era b 75.000 227,3 -10% 5% 0% 0% 0% 216

2 lote T3 175 495 Espartal, vista mar Era b 94.500 190,9 -10% 5% 0% 0% 0% 181

3 lote T3 198 535 Espartal, vista mar Era b 95.000 177,6 -10% 5% 0% 0% 0% 169

4 lote T3 205 515 Espartal, vista mar Era b 95.000 184,5 -10% 5% 0% 0% 0% 175

5 lote T3 200 700 Espartal, vista mar Era b 175.000 250,0 -10% 5% 0% 0% 0% 238

6 lote T3 200 485 Espartal, vista mar Era b 106.500 219,6 -10% 5% 0% 0% 0% 209

7 lote T4 220 580 Espartal, vista mar Era b 95.000 163,8 -10% 5% 0% 0% 0% 164

8 lote T4 255 510 Espartal, vista mar Era b 120.000 235,3 -10% 5% 0% 0% 0% 235

9 lote T4 300 780 Espartal, vista mar Era b 135.000 173,1 -10% 5% 0% 0% 0% 173

10 lote 710 Espartal, vista mar Era b 175.000 246,5 -10% 5% 0% 0% 0% 246

11 lote 205 Espartal, vista mar Era b 95.000 463,4 -10% 5% 0% 0% 0% 463

12 lote 640 Espartal, vista mar Era b 130.000 203,1 -10% 5% 0% 0% 0% 203

13 lote 198 Espartal, vista mar Era b 95.000 479,8 -10% 5% 0% 0% 0% 480

14 lote 570 Espartal, vista mar Era b 115.000 201,8 -10% 5% 0% 0% 0% 202

15 lote 500 Espartal, vista mar Era b 117.000 234,0 -10% 5% 0% 0% 0% 234

16 lote 700 Espartal, vista mar Era b 160.000 228,6 -10% 5% 0% 0% 0% 229

17 lote 485 Espartal, vista mar Era b 106.800 220,2 -10% 5% 0% 0% 0% 220

18 lote T3 250 1009 Vale da Telha, centro urbano Era b 80.000 79,3 -10% -5% 0% 0% 0% 79

19 lote T3 200 650 Vale da Telha, centro urbano Era b 88.000 135,4 -10% -5% 0% 0% 0% 135

20 lote T3 250 1320 Vale da Telha, vista mar Era b 125.000 94,7 -10% 5% 0% 0% 0% 95

21 lote T3 190,75 770 Vale da Telha, vista mar Era b 115.000 149,4 -10% 5% 0% 0% 0% 149

22 lote T3 210 920 Vale da Telha, vista mar Era b 130.000 141,3 -10% 5% 0% 0% 0% 141

23 lote T3 210 920 Vale da Telha, vista mar Era b 128.500 139,7 -10% 5% 0% 0% 0% 140

24 lote T3 250 920 Vale da Telha, vista mar Era b 130.000 141,3 -10% 5% 0% 0% 0% 141

25 lote T3 192 860 Vale da Telha, vista lago Era b 85.000 98,8 -10% 5% 0% 0% 0% 99

26 lote T3 190 770 Vale da Telha, vista lago Era b 115.000 149,4 -10% 5% 0% 0% 0% 149

27 lote T3 200 860 Vale da Telha, vista lago Era b 116.000 134,9 -10% 5% 0% 0% 0% 135

28 lote T4 227 1210 Vale da Telha, vista lago Era b 75.000 62,0 -10% 5% 0% 0% 0% 62

29 lote t3 1255 Vale da Telha casas barlavento b 80.000 63,7 -10% -5% 0% 0% 0% 64

30 lote 800 Vale da Telha, vista mar casas barlavento b 100.000 125,0 -10% 5% 0% 0% 0% 125

Valor Pedido 

unitário ( €/m2)

Matriz dos Factores
Valor Corrigido

Lote de 

terreno 

(m2)

Descrição do imóvel e estado 

de conservação
Fonte 

tipo de área    

( u/b)

Valor Pedido 

total (€)

Amostragem estatística
Terrenos com 

aconstr

Numero 

da 

Amostr

Habitação
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Tabela II.1 (cont.) - Valores de referência para Lotes de Terreno 

tipo (apt/morad) tipologia
Área 

(m2) a b c d e

Valor Pedido 

unitário ( €/m2)

Matriz dos Factores
Valor Corrigido

Lote de 

terreno 

(m2)

Descrição do imóvel e estado 

de conservação
Fonte 

tipo de área    

( u/b)

Valor Pedido 

total (€)

Amostragem estatística
Terrenos com 

aconstr

Numero 

da 

Amostr

Habitação

 
31 lote 800 Vale da Telha, vista mar casas barlavento b 100.000 125,0 -10% 5% 0% 0% 0% 125

32 lote 1000 Vale da Telha, vista mar casas barlavento b 100.000 100,0 -10% 5% 0% 0% 0% 100

33 lote 1000 Vale da Telha, vista mar casas barlavento b 90.000 90,0 -10% 5% 0% 0% 0% 90

34 lote 1000 Vale da Telha, vista mar casas barlavento b 100.000 100,0 -10% 5% 0% 0% 0% 100

35 lote 1000 Vale da Telha, vista mar casas barlavento b 100.000 100,0 -10% 5% 0% 0% 0% 100

36 lote 900 Vale da Telha, vista mar casas barlavento b 100.000 111,1 -10% 5% 0% 0% 0% 111

37 lote 960 Vale da Telha, vista mar casas barlavento b 100.000 104,2 -10% 5% 0% 0% 0% 104

38 lote 1000 Vale da Telha, vista mar casas barlavento b 85.000 85,0 -10% 5% 0% 0% 0% 85

39 lote 1004 Vale da Telha, vista mar casas barlavento b 80.000 79,7 -10% 5% 0% 0% 0% 80

40 lote 1467 Vale da Telha, vista mar casas barlavento b 150.000 102,2 -10% 5% 0% 0% 0% 102

41 lote t4 219 1543 Vale da Telha casas barlavento b 120.000 77,8 -10% -5% 0% 0% 0% 78

42 lote 1050 Vale da Telha casas barlavento b 125.000 119,0 -10% -5% 0% 0% 0% 119

43 lote 1130 Vale da Telha casas barlavento b 80.000 70,8 -10% -5% 0% 0% 0% 71

44 lote t3 157 860 Vale da Telha casas barlavento b 110.000 127,9 -10% -5% 0% 0% 0% 128

45 lote t4 196 1320 Vale da Telha casas barlavento b 125.000 94,7 -10% -5% 0% 0% 0% 95

46 lote t3 182,5 1120 Vale da Telha casas barlavento b 75.000 67,0 -10% -5% 0% 0% 0% 67

47 lote t3 250 1150 Vale da Telha casas barlavento b 140.000 121,7 -10% -5% 0% 0% 0% 122

48 lote t3 1260 Vale da Telha, centro urbano olx b 65.000 51,6 -10% -5% 0% 0% 0% 52

49 lote 920 Vale da Telha olx b 98.000 106,5 -10% -5% 0% 0% 0% 107

50 lote 396 1450 Vale da Telha, centro urbano olx b 100.000 69,0 -10% -5% 0% 0% 0% 69

51 lote 980 Vale da Telha, vista mar olx b 160.000 163,3 -10% 5% 0% 0% 0% 163

52 lote 950 Vale da Telha olx b 98.500 103,7 -10% -5% 0% 0% 0% 104

53 lote 1120 Vale da Telha, vista mar olx b 57.500 51,3 -10% 5% 0% 0% 0% 51

54 lote 770 Vale da Telha olx b 115.000 149,4 -10% -5% 0% 0% 0% 149

55 lote 1140 Vale da Telha, vista mar olx b 96.700 84,8 -10% 5% 0% 0% 0% 85

56 lote 250 1320 Vale da Telha, vista lago olx b 80.000 60,6 -10% 5% 0% 0% 0% 61

57 lote 200 850 Vale da Telha olx b 65.000 76,5 -10% -5% 0% 0% 0% 76

58 lote 1120 Vale da Telha trovit b 57.500 51,3 -10% -5% 0% 0% 0% 51

59 lote t3 800 Vale da Telha coisas b 80.000 100,0 -10% -5% 0% 0% 0% 100

60 lote t4 180 800 Vale da Telha, vista lago coisas b 75.000 93,8 -10% 5% 0% 0% 0% 94

61 lote t4 180 800 Vale da Telha, vista lago coisas b 75.000 93,8 -10% 5% 0% 0% 0% 94

62 lote t3 159,9 850 Vale da Telha coisas b 120.000 141,2 -10% -5% 0% 0% 0% 141

63 lote t3 155,9 1330 Vale da Telha coisas b 120.000 90,2 -10% -5% 0% 0% 0% 90

64 lote 850 Vale da Telha, centro urbano coisas b 55.000 64,7 -10% -5% 0% 0% 0% 65

64 lote 470 Vale da Telha coisas b 69.500 147,9 -10% -5% 0% 0% 0% 148

64 lote 920 Vale da Telha coisas b 98.000 106,5 -10% -5% 0% 0% 0% 107

64 lote 720 Vale da Telha, centro urbano coisas b 39.000 54,2 -10% -5% 0% 0% 0% 54

64 lote 720 Vale da Telha, vista mar coisas b 39.000 54,2 -10% 5% 0% 0% 0% 54

64 lote 720 Vale da Telha, centro urbano coisas b 39.000 54,2 -10% -5% 0% 0% 0% 54

64 lote T3 720 Vale da Telha coisas b 39.000 54,2 -10% -5% 0% 0% 0% 54

64 lote T3 720 Vale da Telha, vista mar coisas b 39.000 54,2 -10% 5% 0% 0% 0% 54  
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Tabela II.2 - Valores de referência para Moradias Unifamiliares T2 

tipo 

(apt/morad)
tipologia Área (m2)

a b c d e

1 morad T2 100 270 Mor T2 isolada, Vale da Telha 2 pisos, gar, sem vista;Era 2007 b 205.000 2050,0 -10% 0% 0% 0% 5% 1948

2 morad T2 155 645 Mor T2 isolada, Vale da Telha 2 pisos, gar, com vista mar;Era 1999 b 160.000 1032,3 -10% 5% 0% 0% 0% 981

3 morad T2 110 1500 Mor T2, isolada, Vale da Telha, garagem, sem vista Era 1999 b 195.000 1772,7 -10% 0% -10% -10% 0% 1241

4 morad T2 94 375 Mor T2, isolada, Vale da Telha, garagem, com vista marEra 2001 b 180.000 1914,9 -10% 5% -10% 10% 0% 1819

5 morad T2 130 530 Mor T2, isolada, Vale da Telha, garagem, com vista marEra 1999 b 195.000 1500,0 -10% 5% -10% -10% 0% 1125

6 morad T2 155 700 Mor T2, isolada, Vale da Telha, gargem, sem vista marEra 1999 b 200.000 1290,3 -10% 0% 0% 0% 0% 1161

7 morad T2 165 870 Mor T2, isolada, Vale da Telha, gargem, sem vista marEra 1999 b 250.000 1515,2 -10% 0% 0% 0% 0% 1364

8 morad T2 130 495 Mor T2, isolada, Vale da Telha, garagem, com vista marEra 2000 b 275.000 2115,4 -10% 5% 0% 0% 0% 2010

Valores 

letra nome
formula de 

calculo Média (M) 1649 1456

a Tipo valor Mediana (Med) 1644 1302

b Localização Desvio Padrão (DP) 380 407

c Área Valor mínimo (Vmin) 1032 981

d Qualidade Valor máximo (Vmáx) 2115 2010

e Idade Área Média 130 130

DP/Med 23,1% 31,2%

A percentagem calculada corresponde a mais/menos valia do imóvel da Prospecção versus o imóvel avaliado

Saneamento de amostras: 

Cristérios que podem ser utilizados:

1 - Média saneada

2  -Exclusão de Chauvenet

-10% / + 10%

-10% / + 10%

-10% / + 10%

-10% / + 10%

-10% / + 10%

Intervalo de 

utilização do factor

tipo 

de 

área    

Valor Pedido 

total (€)
Numero da 

Amostra

Habitação Espaç

o 

comer

Escrit

ório 

(m2)

Valor Pedido 

unitário ( €/m2)

Matriz dos Factores Valor 

Corrigido

matriz de factores Resultados: Valores Pedidos

Lote de 

terreno (m2)

Fonte e nº 

de 

telefone

Ano de 

construçã

o
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Tabela II.3 - Valores de referência para Moradias Unifamiliares T3 

tipo (apt/morad) tipologia Área (m2)
a b c d e

1 morad T3 122,4 710 Mor T3 isolada, Vale da Telha 2 pisos, gar, sem vista; Era 2001 b 195.000 1593,1 -10% 0% 0% 0% 5% 1513

2 morad T3 175 712 Mor T3 isolada, Vale da Telha 2 pisos, gar, sem vista; Era 2002 b 198.500 1134,3 -10% 0% 0% 0% 0% 1021

3 morad T3 153 700 Mor T3, isolada, Vale da Telha, garagem, sem vista Era 1999 b 214.000 1398,7 -10% 0% -10% -10% 0% 979

4 morad T3 130,1 500 Mor T3, isolada, Vale da Telha, garagem, sem vista mar Era 2001 b 215.000 1652,6 -10% 0% -10% 10% 0% 1487

5 morad T3 170 410 Mor T3, isolada, Vale da Telha, garagem, sem vista mar Era 1999 b 230.000 1352,9 -10% 0% -10% -10% 0% 947

6 morad T3 201 805 Mor T3, isolada, Vale da Telha, gargem, sem vista mar Era 1999 b 235.000 1169,2 -10% 0% 0% 0% 0% 1052

7 morad T3 145 400 Mor T3, isolada, Vale da Telha, gargem, sem vista mar Era 1999 b 235.000 1620,7 -10% 0% 0% 0% 0% 1459

8 morad T3 156,9 860 Mor T3, isolada, Vale da Telha, garagem, sem vista mar Era 2000 b 240.000 1529,6 -10% 5% 0% 0% 0% 1453

9 morad T3 150 860 Mor T3, isolada, Vale da Telha, garagem, sem vista mar Era 2007 b 260.000 1733,3 -10% 0% 0% 0% 0% 1560

10 morad T3 195,8 1230 Mor T3, isolada, Vale da Telha, garagem, sem vista mar Era 2008 b 260.000 1327,9 -10% 0% 0% 0% 0% 1195

11 morad T3 150 1000 Mor T3, isolada, Vale da Telha, garagem, sem vista mar Era 2008 b 270.000 1800,0 -10% 0% 0% 0% 0% 1620

12 morad T3 151 1160 Mor T3, isolada, Vale da Telha, garagem, sem vista mar Era 2009 b 277.000 1834,4 -10% 0% 0% 0% 0% 1651

13 morad T3 220 720 Mor T3, isolada, Vale da Telha, garagem, sem vista mar Era 2009 b 280.000 1272,7 -10% 0% 0% 0% 0% 1145

14 morad T3 150 1140 Mor T3, isolada, Vale da Telha, garagem, sem vista mar Era 2009 b 295.000 1966,7 -10% 0% 0% 0% 0% 1770

15 morad T3 233 1000 Mor T3, isolada, Vale da Telha, garagem, sem vista mar Era 2009 b 350.000 1502,1 -10% 5% 0% 10% 0% 1577

16 morad T3 240 960 Mor T3, isolada, Vale da Telha, garagem, sem vista mar Era 2009 b 380.000 1583,3 -10% 5% 0% 10% 0% 1583

Valores 

letra nome
formula 

de Média (M) 1529 1376

a Tipo valor Mediana (Med) 1556 1473

b Localização Desvio Padrão (DP) 241 272

c Área Valor mínimo (Vmin) 1134 947

d Qualidade Valor máximo (Vmáx) 1967 1770

e Idade Área Média 171 171

DP/Med 15,5% 18,5%

A percentagem calculada corresponde a mais/menos valia do imóvel da Prospecção versus o imóvel avaliado

Saneamento de amostras: 

Cristérios que podem ser utilizados:

1 - Média saneada

2  -Exclusão de Chauvenet

-10% / + 10%

tipo 

de 

área    

Valor Pedido 

total (€)

Amostragem estatística
Habitação 

Unifamiliar 

Numero 

da 

Amostra

Habitação Escri

tório 

(m2)

Espa

ço 

come

Valor 

Pedido 

unitário ( 

Matriz dos Factores Valor 

Corrigido

matriz de factores Resultados: Valores Pedidos

Lote de 

terreno (m2)

Lote de 

terreno (m2)

Fonte e 

nº de 

telefone

-10% / + 10%

-10% / + 10%

-10% / + 10%

-10% / + 10%

Intervalo de 

utilização do 
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Tabela II.4 - Valores de referência para Moradias Unifamiliares T4 

tipo 

(apt/morad)
tipologia Área (m2)

a b c d e

1 morad T4 273 645 Mor T4 isolada, Vale da Telha, gar, sem vista; Era 2008 b 225.000 824,2 -10% 0% 0% 0% 5% 783

2 morad T4 210 400 Mor T4 isolada, Vale da Telha, gar, sem vista; Era 2007 b 230.000 1095,2 -10% 0% 0% 0% 0% 986

3 morad T4 250 860 Mor T4, isolada, Vale da Telha, garagem e piscina, sem vista Era 2009 b 250.000 1000,0 -10% 0% -10% -10% 0% 700

4 morad T4 183 1100 Mor T4, isolada, Vale da Telha, garagem e piscina, sem vista marEra 2001 b 280.000 1530,1 -10% 0% -10% 10% 0% 1377

5 morad T4 225 1000 Mor T4, isolada, Vale da Telha, garagem e piscina, com vista marEra 1999 b 285.000 1266,7 -10% 0% -10% -10% 0% 887

6 morad T4 253 600 Mor T4, isolada, Espartal, gargem, vista praia da AmoreiraEra 1999 b 300.000 1185,8 -10% 5% 5% 5% 5% 1304

7 morad T4 257 1050 Mor T4 isolada, Vale da Telha, gar, sem vista; Era 1999 b 325.000 1264,6 -10% 0% 0% 0% 0% 1138

8 morad T4 250 1000 Mor T4, isolada, Vale da Telha, garagem e piscina, sem vista marEra 2000 b 350.000 1400,0 -10% 5% 0% 0% 0% 1330

9 morad T4 237,7 1180 Mor T4, isolada, Vale da Telha, garagem e piscina, com vista marEra 2007 b 600.000 2524,2 -10% 0% 0% 0% 0% 2272

10 morad T4 248 600 Mor T4, isolada, Espartal, gargem, vista praia da AmoreiraEra 2008 b 600.000 2419,4 -10% 0% 0% 0% 0% 2177

11 morad T4 241 1500 Mor T4 isolada, Vale da Telha, gar, sem vista; Era 2008 b 400.000 1659,8 -10% 0% 0% 0% 0% 1494

12 morad T4 249 1010 Mor T4 isolada, Vale da Telha, gar, sem vista; Era 2009 b 475.000 1907,6 -10% 0% 0% 0% 0% 1717

13 morad T4 270 1200 Mor T4 isolada, Vale da Telha, gar, sem vista; Era 2009 b 504.000 1866,7 -10% 0% 0% 0% 0% 1680

Valor

letra nome
formula de 

calculo Média (M) 1534 1373

a Tipo valor Mediana (Med) 1400 1330

b Localização Desvio Padrão (DP) 524 494

c Área Valor mínimo (Vmin) 824 700

d Qualidade Valor máximo (Vmáx) 2524 2272

e Idade Área Média 242 242

DP/Med 37,4% 37,2%

A percentagem calculada corresponde a mais/menos valia do imóvel da Prospecção versus o imóvel avaliado

Saneamento de amostras: 

Cristérios que podem ser utilizados:

1 - Média saneada

2  -Exclusão de Chauvenet

Fonte 

e nº 

de 

Amostragem 

estatística

Numero 

da 

Amostr

Habitação Espaç

o 

comer

Matriz dos Factores Valor 

Corrigido

matriz de factores Resultados: Valores Pedidos

Ano de 

constru

ção

tipo 

de 

área    

Valor 

Pedido 

total (€)

Valor 

Pedido 

unitário ( 

Escritó

rio 

(m2)

Lote de 

terreno (m2)

-10% / + 10%

-10% / + 10%

-10% / + 10%

-10% / + 10%

Habitação Unifamiliar 

T4

Intervalo de 

utilização do factor

-10% / + 10%

 

 

 


