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Residências de 
estudantes têm 
muito espaço 
para crescer

Procura

Em Portugal não existe oferta que permita satisfazer os níveis de procura por 

espaços nos quais os estudantes possam residir. Há também que considerar a 

qualidade da oferta disponível que nem sempre é a mais adequada.

Investimento

Face ao desequilíbrio entre a oferta e a procura, espera-se que a oferta seja 

alvo de investimento, tanto em número de camas disponíveis, quanto em 

termos qualitativos.

Consolidação

Este ainda é um segmento relativamente recente. Mas na Eurooa já é um 

segmento sólido e não apenas um pequeno nicho de mercado. O expectável 

é que em Portugal este segmento venha a amadurecer e consolidar.



Lisboa e Porto 
em alta
Lisboa e Porto reúnem os principais polos de estudantes, nacionais

e internacionais, superando os 200.000 estudantes.

O crescimento turístico das principais cidades, juntamente com a

elevada qualidade do ensino e um custo de vida ainda atrativo, tem

contribuído para uma procura crescente ao longo dos últimos

anos.

No seu conjunto, as duas cidades dispõem apenas de cerca de

10.000 camas, de operadores privados e públicos. 38% desta

oferta é providenciada e gerida por instituições públicas de Ensino

Superior. Os privados representam aprox. 6.000 camas (fonte: Savills).

Mas há também outras cidades universitárias com potencial que

também apresentam grande necessidade de mais alojamento-

Coimbra, Évora, Braga e Aveiro.



Alguns desafios… e oportunidades

Apesar do aumento da oferta, o mercado das residências para estudantes é 

ainda embrionário. A taxa de cobertura é inferior 10%, sendo que a média 

na Europa é de aprox 18%.

No segmento privado essa diferença é ainda maior, com as provision rates 

na ordem dos 5% vs um Benchmark europeu de 15%.

Houve porém um momento coletivo de apreensão no ano passado, quando 

as Universidades passaram para o modelo online. 
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Mas o potencial é 
enorme

O mercado europeu de PBSA mostrou-se resiliente à 

crise: a procura de alojamento para estudantes não 

diminuiu significativamente em 2020 e a vontade de 

investir manteve-se estável em relação ao ano anterior.

A Round Hill Capital viu grande parte dos seus ativos 

PBSA registarem taxas de ocupação estáveis no período 

2021-2022 comparativamente ao ano anterior. 

A maioria das universidades está a aumentar o número 

de estudantes em toda a Europa. Em Portugal, o 

número de estudantes no ensino superior atingiu um 

recorde com quase 412 mil inscritos no ano letivo 

passado, segundo dados da Direção-Geral do Ensino 

Superior que apontam para a maior taxa de 

crescimento anual da última década.



Morar com os pais ou com uma ou mais pessoas

são as situações mais comuns dos estudantes 

na Europa.

Em média, 17% de todos os estudantes na 

Europa vivem em alojamento e cerca de 10% 

vivem sozinhos. Há, por isso, muito espaço para 

crescer e explorar.
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PBSA:
Uma nova vivência

Tradicionalmente, uma residência de estudantes 

oferecia um quarto partilhado num apartamento ou 

numa residência universitária. Hoje em dia o conceito 

vai mais longe e pode abranger salas de jantar 

privadas, segurança, ginásios ou até mesmo piscina.



Incluindo o Reino Unido, foram investidos 

mais de € 9,2 mil milhões em PBSA em 

2020, o valor mais alto já registado (fonte: 

CBRE). Entre janeiro e setembro de 2021, 

foram investidos cerca de € 5,8 mil 

milhões.

Em Portugal, estão em pipeline negócios de 

cerca de + € 200 milhões que podem ser 

fechados ainda este ano.
Fonte: CBRE Research
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Apetite dos 
investidores 
continua em alta

Com o aumento do alojamento estudantil, o 

setor representa uma classe de ativos muito 

competitiva. 

Um número crescente de investidores está a 

procurar formas de entrar neste segmento, 

principalmente porque as rentabilidades são 

apelativas, com um perfil resiliente a ciclos 

económicos e os modelos de receita muito 

diversificados (serviços adicionais).

Fonte: CBRE Research

LOCATION NET YIELD Q2 2020 (%) NET YIELD Q4 2020 (%) TREND

UK

Central London 3.90 3.90 STABLE

UK Super Prime Regional 4.75 4.75 STABLE

UK Prime Regional 5.25 5.25 STABLE

SPAIN

Tier 1 (Madrid/ Barcelona) 4.75 4.75 STABLE

Tier 2 (Valencia/ Granada) 5.25 5.25 STABLE

IRELAND

Dublin 5.10 5.10 STABLE

GERMANY

All 3.30 3.30 STABLE

FRANCE

Paris 4.25 4.00 STABLE

POLAND

Warsaw 5.50 5.50 STABLE

PORTUGAL

Lisboa 5.75 5. 50 STABLE

NETHERLANDS

All 4.10 4.10 STABLE

ITALY

Milan 5.40 5.25 STABLE

Prime Regional 5.65 5.50 STABLE

DENMARK

Copenhagen 4.10 4.10 STABLE



Metas ambiciosas
A Round Hill Capital investiu mais de € 300 milhões nos últimos 

meses, principalmente em Espanha, Alemanha e Holanda. 

A nossa meta é atingir 20.000 camas sob gestão na Europa até 

2025.

Em Portugal a nossa primeira residência tem abertura prevista 

para Setembro e continuamos ativamente à procura de novas 

oportunidades de crescimento.



Os nossos 3 I’s Investimento

Ser capaz de oferecer as melhores oportunidades de investimento em 

alojamento graças à nossa experiência, profundo conhecimento do 

mercado e experiência no terreno. 

Integração
A nossa operadora (NIDO) está alinhada com os nossos objetivos de 

investimento e com as necessidades e expectativas de estudantes 

nacionais e internacionais.

Inovação
Somos pioneiros e tiramos máximo partido da tecnologia para gerar 

eficiências e retorno, atraindo e interagindo com os arrendatários à 

medida que estes se tornam mais exigentes e procuram melhores 

condições e uma melhor qualidade de vida.



Obr igado.


