
 

© Amibússola – Consultores, Lda.                                                 Página 

 

5 

 

 
 

 

ÍNDICE 
 

 

 

 
INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------------- 7 
 
CAPÍTULO 1 – UTILIDADE DA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS -- 11 

OBJETIVOS -------------------------------------------------------------------- 11 
1.1. UTILIDADE DA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS -------------------------- 11 
1.2. TIPO DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS -------------------------------- 13 

 
CAPÍTULO 2 – ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA ---------- 15 

OBJETIVOS -------------------------------------------------------------------- 15 
2.1. INTRODUÇÃO  ------------------------------------------------------------ 15 
2.2. CASH-FLOW VS. RESULTADOS LÍQUIDOS  ---------------------------- 16 
2.3. CLASSIFICAÇÃO DO CASH-FLOW -------------------------------------- 17 
2.4. CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE PROJETOS -------------------------------- 21 
2.5. O CUSTO DO CAPITAL --------------------------------------------------- 30 
2.6. PREÇOS CONSTANTES VS. PREÇOS CORRENTES ------------------- 38 
2.7. EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO -------------------------------------------- 46 

 
CAPÍTULO 3 – ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA ---------- 51 

OBJETIVOS -------------------------------------------------------------------- 51 
3.1. FONTES DE FINANCIAMENTO  ------------------------------------------ 51 
3.2. EFEITO DE ALAVANCA FINANCEIRO ----------------------------------- 53 
3.3. VALOR ATUAL LÍQUIDO AJUSTADO ------------------------------------ 58 
3.4. EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO -------------------------------------------- 66 

 
 
 



  
Índice 

 

© Amibússola – Consultores, Lda.                                                 Página 

 

6 

 
 

CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DO RISCO -------------------------------- 69 
OBJETIVOS -------------------------------------------------------------------- 69 
4.1. PAYBACK  ---------------------------------------------------------------- 70 
4.2. PONTO CRÍTICO E MARGEM DE SEGURANÇA  ------------------------ 71 
4.3. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE -------------------------------------------- 74 
4.4. EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO -------------------------------------------- 78 

 

BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------- 81 
 
 



 

© Amibússola – Consultores, Lda.                                                 Página 

 

7 

 

 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 
  

Há uns bons anos atrás quando se falava de turismo em 
Portugal era, desde logo, associado às regiões costeiras 
com destaque para o algarve.  
 
O algarve era a referência predominante para os turistas 
estrangeiros e era o local referenciado pelos 
portugueses onde a língua portuguesa se misturava com 
outras línguas.  
 
A oferta de quartos por todo o país era quase exclusiva 
das unidades hoteleiras diferenciada pela sua tradicional 
classificação por estrelas. 
 
Nos últimos anos, o panorama do turismo em Portugal 
mudou muito à semelhança do resto da Europa. A 
crescente procura de quartos nas zonas históricas de 
Lisboa e Porto fizeram renascer edifícios que outrora se 
encontravam devolutos.  
 
Arrendar casas a turistas passou a ser uma atividade 
rentável e, consequentemente, não se fez esperar o 
crescimento da chamada “economia paralela” 
potenciada pela economia digital através de plataformas 
de reservas online de alojamentos. 
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Esta nova dinâmica do mercado da procura e da oferta 
de alojamento fez surgir e proliferar um conjunto de 
novas realidades de alojamento que conduziram a uma 
atualização do regime jurídico aplicável ao alojamento 
local culminando na aprovação e publicação do Decreto-
Lei n.º 128/2014 de 29 de agosto. 
 
Desde então já foram registadas, através do Balcão 
Único Eletrónico, 5.752 unidades de alojamento local no 
concelho de Lisboa e 2.070 unidades no concelho do 
Porto. 
 
A presidente da Associação do Património e População 
de Alfama referiu, recentemente, que há ruas em Alfama 
em que já não se fala português devido à proliferação de 
alojamentos turísticos. 
 
É neste contexto, caraterizado por um aumento da 
procura e da oferta de alojamento local, que tem surgido 
um interesse crescente na análise de investimentos 
desta natureza. Será oportuno investir na reabilitação 
de edifícios urbanos? 
 
Neste manual, concebido como instrumento 
complementar às ações de formação da Amibússola, 
procuramos ajudar a responder a esta questão. 
 
Assim, o presente Manual foi estruturado em quatro 
capítulos.  
 
No primeiro capítulo, comprovamos a utilidade da 
análise de investimentos em ativos reais fazendo 
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referência a estudos realizados pelo Banco Mundial e 
pela Coopers & Lybrand. Neste capítulo também 
abordamos os vários tipos de análise de investimento.     
 
No segundo capítulo desenvolvemos a análise da 
viabilidade económica. Neste âmbito vamos estudar os 
seguintes tópicos: cash-flow, critérios de análise de 
projetos de investimento, custo do capital e análise a 
preços constantes vs. preços correntes. 
 
No terceiro capítulo focamos a nossa atenção no estudo 
da viabilidade financeira. Começamos por falar das 
diversas fontes de financiamento. De seguida 
explicamos o efeito que a seleção das fontes de 
financiamento poderão ter para os investidores.  
 
Finalmente, no último capítulo, porque as decisões de 
investimento se enquadram num contexto de incerteza, 
desenvolvemos o tema da análise do risco. 
 
Deste modo, esperamos que este Manual se revista de 
interesse e utilidade para todos aqueles que se propõem 
adquirir ou atualizar os seus conhecimentos nesta 
matéria. 
 
 
 

 

 

 

 



 

© Amibússola – Consultores, Lda.                                                 Página 

 

11 

 

 
 
 

UTILIDADE DA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 
 

 
 

OBJETIVOS 

✓ Fundamentar a utilidade da análise de investimentos 
✓ Reconhecer os diferentes tipos de análise de 

investimentos 
 
1.1. UTILIDADE DA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

 
Antes de iniciarmos o nosso estudo cremos que é 
essencial justificar e comprovar a utilidade do mesmo. 
 
A análise de investimentos de reabilitação de edifícios 
urbanos, tal como qualquer outro investimento, 
carateriza-se por consumo de recursos imediatos em 
troca de benefícios futuros.  
 
O futuro é de tal modo incerto que, por vezes, pode-se 
pensar que será inútil realizar qualquer tipo de análise. 
 
Não é a nossa opinião! Mas também, verdade seja dita, 
não é uma questão de mera convicção.  Uma pesquisa 
levada a cabo pela Coopers & Lybrand1 sobre as 440 

                                                 
1 Estudo referido por DeThomas, Arthur R., Grensing-Pophal, Lin 
(2001) Writing a Convincing Business Plan, Second Edition, 
Barrons’s Business Library, p. vii. 
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ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA 
 

 

 

OBJETIVOS 

✓ Compreender a diferença entre viabilidade 
económica e financeira  

✓ Saber determinar os três principais critérios de 
avaliação 

✓ Compreender os fundamentos que estão na origem 
da determinação do custo do capital 

✓ Compreender as diferenças entre análise a preços 
constantes e correntes 

 
 

2.1. INTRODUÇÃO 
 

A análise de investimentos em reabilitação de edifícios 
urbanos que iremos estudar procura medir os efeitos da 
decisão de investimento para os seus promotores, 
enquadrando-se, portanto, na análise financeira de que 
falámos no capítulo anterior. 
 
Esta análise deve ser realizada em duas etapas 
correspondendo cada uma delas ao estudo de 
viabilidade económica e ao estudo de viabilidade 
financeira. 
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ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA 
 

 

 
OBJETIVOS 

✓ Identificar as principais fontes de financiamento  
✓ Compreender a interação entre a decisão de 

financiamento e de investimento 
✓ Compreender o efeito de alavanca financeiro  
✓ Aprender a determinar o efeito da decisão de 

financiamento na decisão de investimento através 
do Valor Atual Líquido Ajustado 

 
 
3.1. FONTES DE FINANCIAMENTO 

 
Associado a qualquer decisão de investimento  
encontra-se sempre uma decisão de financiamento. 
Entre o investimento e o financiamento existe um 
denominador comum. Sendo o investimento uma 
aplicação de fundos, o financiamento será a origem 
desses fundos. Então o denominador comum entre 
investimento e financiamento é o valor monetário. 
Todavia, esse valor, embora comum, tem diferentes 
significados. Quando abordado do ponto de vista da 
organização promotora do projeto, o valor do 
investimento diz respeito ao montante de unidades 
monetárias necessário para levar a cabo o projeto 
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ANÁLISE DO RISCO 
 

 

 

OBJETIVOS 

✓ Compreender a necessidade e a utilidade de 
analisar o risco dos projetos de investimento  

✓ Aprender a aplicar os principais critérios de análise 
do risco no âmbito da análise de projetos de 
investimento 

 
 

Um projeto de investimento é sobretudo uma aposta no 
futuro. 
 
O futuro por sua vez, carateriza-se pela incerteza o que 
implica necessariamente risco para os promotores de 
projetos de investimento. 
 
Neste contexto, de incerteza e risco, é de todo 
conveniente procedermos a uma análise do risco, com 
recurso a um conjunto de critérios de análise, cabendo a 
escolha ao analista de projetos ou em última instância 
aos promotores do projeto. 
 
Os critérios de análise do risco que apresentamos 
seguem uma ordem crescente de complexidade e da 
riqueza de informação que prestam.    


