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Introdução 

Este documento visa apresentar as conclusões preliminares alcançadas no âmbito do projeto de 

investigação supramencionado referente ao mercado leiloeiro de arte e antiguidades em Portugal 

entre 2005 e o presente. Para o efeito dividimos este relatório em duas partes.  

Na primeira parte apresenta-se uma breve caracterização da evolução do mercado da arte nos 

últimos vinte e cinco anos, tanto em termos globais como em termos nacionais. 

A segunda parte deste documento diz respeito a uma apresentação sintética das conclusões que 

alcançámos a respeito do mercado leiloeiro nacional durante o período de 2005 a 2011. 

  



PARTE I 

 

O mercado da arte a nível internacional 

Se fizermos um exercício de comparação entre aquilo que é hoje em dia o mercado da arte em 

termos globais e aquilo que ele era há vinte e cinco anos atrás, na altura do seu anterior pico, 

verificamos que as diferenças são abissais. Não tanto em termos de volume de faturação, pois os 

valores em causa serão, quando muito, cerca de 25% superiores aos dessa época, mas sobretudo em 

virtude das profundas mutações verificadas na sua consistência, geografia, estrutura e tipologia dos 

bens transacionados.  

 

Em termos de valor convém sublinhar, antes de mais, que o peso do mercado da arte em termos 

relativos é negligenciável em relação ao PIB mundial, correspondendo a uns meros 0,1%. No entanto, 

se dissermos que em termos absolutos esse valor quase que equivale a um terço do PIB português o 

nosso quadro de referência muda e percebe-se porque é que este setor emprega diretamente em 

todo o mundo cerca de 2,4 milhões de pessoas. Atualmente, de facto, o mercado da arte em todo o 

mundo representa um volume de negócios de quase €50 mil milhões, o que compara com o anterior 

pico atingido em 1989-90, em que se estima ter atingido cerca de €40 mil milhões (em valores 

atualizados). 

 

Referimos anteriormente que hoje em dia este setor demonstra uma maior consistência em 

comparação com o que sucedia há um quarto de século. A forma como foram ultrapassadas as duas 

maiores crises deste setor durante o período em causa é, de facto, reveladora da superior 

consistência do mercado da arte na atualidade. Com efeito, a crise de 1990-91 reduziu para menos 

de metade o volume de vendas do setor, atirando-o para uma prolongada estagnação, entre 1992 e 

2003, seguida por uma recuperação gradual que demorou quatro anos até atingir o patamar de 1989. 

Por sua vez, a crise de 2008-09 também provocou descidas acentuadas, e repentinas, mas 

ligeiramente menos profundas do que em 1990-91. Além disso, e esta é a grande diferença, foi uma 

crise que demorou apenas dois anos a ser ultrapassada, atingindo-se em 2011 o volume de negócios 

anterior à crise de 2008-09.1  

 

Parte do segredo desta rapidíssima recuperação tem que ver com as mudanças profundas ocorridas 

na geografia do mercado da arte, verificadas já no novo século. Com efeito, excluindo o epifenómeno 

do final dos anos oitenta, quando compradores nipónicos levaram a pintura Impressionista a atingir 

                                                             
1 Referimo-nos à situação em termos globais, pois em certas regiões e países, como Portugal, o quadro é mais 
negro. 



recordes irracionais, o mercado da arte estava centrado nos EUA, em Inglaterra e, em menor grau, na 

Suíça. Desde o início do novo século, os países ocidentais foram perdendo progressivamente peso 

neste setor em benefício do mercado asiático. Hoje em dia, a China ocupa a maior fatia do mercado 

da arte em termos globais, contando no seu território com três dos cinco maiores hubs comerciais 

deste negócio, atualmente centrado em Londres, Nova Iorque, Hong Kong, Pequim e Shangai. Esta 

alteração é sentida de um modo mais evidente quando se olha para a lista dos dez artistas mais 

valiosos em leilão, isto é, aqueles cujo somatório de obras leiloadas num determinado ano atinge 

montantes mais elevados. Com efeito, em 2011, seis desses nomes, incluindo os primeiros dois da 

lista, pertencem a artistas chineses dos séculos XIX e XX pouco conhecidos fora da China e do 

Extremo Oriente, como Zhang Daqian ou Qi Baishi, surgindo à frente de artistas como Picasso, Andy 

Warhol ou Francis Bacon.  

 

Em termos estruturais o mercado da arte também sofreu grandes alterações. Genericamente, tanto 

na arte contemporânea, como na arte antiga ou nas artes decorativas, os agentes de retalho 

tradicionais perderam quota de mercado para as grandes leiloeiras. Acentuou-se a diminuição de 

vendas em leilão a retalhistas e intermediários, sendo substituída pelo incremento das vendas a 

consumidores finais o que permitiu obter valores de venda mais elevados. Os poderosos meios 

financeiros à disposição das maiores leiloeiras e a política agressiva de captação de obras para venda 

cavaram um fosso entre estas leiloeiras e a generalidade dos agentes do mercado da arte que não 

têm recursos financeiros para competir no mesmo nível. Esta feroz competição foi ao ponto de as 

leiloeiras (mercado terciário) terem entrado em força nos domínios tradicionalmente reservados aos 

agentes do mercado primário (galeristas que comercializam pela primeira vez uma obra de arte) e do 

mercado secundário (antiquários ou galeristas que comercializam subsequentemente uma obra de 

arte). Com efeito, importantes galerias e antiquários foram adquiridos por leiloeiras, do mesmo 

modo que se realizaram as primeiras feiras de arte e vendas em primeira mão organizadas pelas 

próprias leiloeiras. Além disso, no balanço destas empresas têm cada vez mais relevância alguns 

serviços antes reservados aos retalhistas, nomeadamente o aconselhamento e as vendas privadas. 

Nas últimas décadas multiplicou-se também o número de novos museus e centros de arte, 

especialmente no domínio da arte contemporânea, tanto por iniciativa pública como por iniciativa 

privada. O mais interessante, porém, é que a distribuição destas novas instituições é mais equilibrada, 

sendo mais sentida na Ásia e no Golfo Pérsico. Por último, no domínio da arte contemporânea, os 

galeristas passaram a estar cada vez mais dependentes dos negócios realizados nas feiras de arte 

contemporânea reduzindo-se, significativamente, o peso das vendas em galeria, um fenómeno que 

também cresceu em importância entre os antiquários, mas neste caso em relação às feiras de 

antiguidades.  



 

Em termos de tipologias transacionadas, houve também grandes mudanças neste último quarto de 

século. O aspeto mais relevante no mercado da arte é, sem dúvida, a crescente importância 

assumida pela arte moderna e pela arte contemporânea, que correspondem, grosso modo, à arte da 

primeira metade do século XX e à arte produzida desde o pós-guerra. Esta profunda mutação 

resultou da combinação de uma série de fatores. Desde logo, uma cultura artística mais sofisticada 

por parte do público e dos consumidores, apoiada num maior número e melhor qualidade das 

instituições dedicadas à arte moderna e contemporânea. Por outro lado, a escassez no mercado de 

obras de arte mais antigas de alto calibre obrigou os agentes a moverem-se para um segmento onde 

a oferta é maior, entrando cada vez mais na esfera de artistas mais jovens. Finalmente, sucessivos 

escândalos relacionados com a transação de antiguidades escavadas ilegalmente em países como 

Itália, Grécia, Turquia ou Egipto, e posteriormente adquiridas por grandes museus europeus e 

americanos, conduziu os agentes de mercado, especialmente, as leiloeiras, a afastarem-se da 

transação deste tipo de obras cuja origem e percurso é sempre mais difícil de estabelecer.  

 

 

O mercado da arte a nível nacional 

Em relação a este ponto seremos muito mais breves, na medida em que desenvolvemos um conjunto 

de análises e comentários específicos a respeito do mercado português entre 2005 e 2011 no 

próximo ponto. Assim sendo, de uma forma muito breve e esquemática, podemos dizer que o 

mercado da arte nacional assistiu a uma tendência de crescimento entre os meados dos anos oitenta 

e o final dos anos noventa, ainda que tenha tido alguns percalços ao longo desse tempo. De uma 

maneira geral, a preferência dos consumidores foi dirigida, sobretudo, para o domínio da arte 

portuguesa, em especial para a pintura figurativa, de paisagem, género ou retratos, realizada entre 

os meados do século XIX e o primeiro terço do século XX, para a ourivesaria realizada entre o reinado 

de D. José e o fim da monarquia e para o mobiliário antigo, especialmente o que foi produzido entre 

os meados do século XVIII e os inícios do século XIX. Em termos de produção estrangeira, a 

preferência foi dada às porcelanas chinesas da dinastia Qing, praticamente coincidente com a quarta 

dinastia portuguesa, e para as artes decorativas luso-asiáticas produzidas no Índico entre os finais do 

século XVI e os finais do século XVIII, nomeadamente peças recorrendo ao marfim, à madrepérola à 

tartaruga e outros materiais exóticos. De uma maneira geral, este comportamento dos consumidores 

emulava a tipologia das melhores coleções privadas formadas em Portugal durante o Estado Novo, 

pelo que se pode falar de um prolongamento dos valores simbólicos associados a este tipo de posse 

e consumo. 

 



Porém, na viragem do milénio o mercado nacional começou a assistir a duas grandes mudanças, 

motivadas pela criação de algumas coleções de arte privadas, pela maior sofisticação do público em 

matérias artísticas e por um novo comportamento das elites económicas na definição dos bens 

simbólicos que definem o seu estatuto social. A primeira grande mudança consistiu no crescente 

interesse pela arte moderna e contemporânea nacional, manifestada na constituição de coleções 

privadas, pessoais e corporativas, e no desenvolvimento muito rápido do número, e da qualidade, 

das galerias especializadas neste tipo de bens, bem como na sua introdução nos circuitos de 

comercialização internacionais. Do mesmo modo, o peso deste tipo de arte na faturação das 

leiloeiras foi crescendo progressivamente até ao último terço de 2008, conduzindo mesmo à 

formação de uma nova leiloeira exclusivamente dedicada a este tipo de arte.  

 

A segunda grande mudança representa uma derivação da primeira, na medida em que diz respeito a 

uma tentativa de fugir ao estigma da paroquialização e, eventualmente, a uma tentativa de 

diversificação do risco, que, em conjunto, levou os consumidores a mesclarem as suas coleções de 

arte contemporânea com peças nacionais e estrangeiras. Assim sendo, habitações e escritórios que 

até 2000-02 estavam recheadas de peças de alto valor, representando as tipologias típicas do 

mercado nacional até essa data (porcelanas, pintura figurativa, mobiliário, etc), dão lugar a espaços 

mais minimalistas e preenchidos com peças contemporâneas, sobretudo de pintura. 

  



PARTE II 

 

O mercado leiloeiro português entre 2005 e 2011: conclusões preliminares 

Nesta seção pretende-se apresentar algumas das conclusões a que chegámos no âmbito do projeto 

referido. Antes disso, porém, é necessário apresentar e explicar as metodologias e critérios que 

seguimos para que não haja o risco de se interpretar erradamente os resultados que temos para 

apresentar. 

 

 

Critérios e metodologias 

Importa referir que o estudo efetuado incidiu apenas sobre três leiloeiras de Lisboa. Apesar de terem 

sido contactadas nove leiloeiras, de Lisboa e do Porto, e de se terem alcançado boas perspetivas de 

colaboração com cinco dessas leiloeiras, apenas lográmos garantir a colaboração de três dessas 

entidades. No entanto, para o período estudado, estas três leiloeiras são, de facto, as mais 

importantes em termos nacionais, sendo de salientar que duas delas são as maiores empresas 

dentro do seu género. Estimamos, aliás, que estas leiloeiras em conjunto representem cerca de 50% 

da totalidade do mercado leiloeiro de arte e antiguidades em Portugal, não tanto em termos de 

volume, mas seguramente em termos de valor, ao nível do volume de negócios.  

 

Durante estes sete anos, de 2005 a 2011, estas três leiloeiras realizaram 210 leilões. Destes leilões 

tratámos, até ao momento, a informação referente a 108 hastas, número que esperamos aumentar 

até final deste ano para os 137 leilões. Importa referir, que do total de leilões, 210, há que excluir 10 

leilões de vinhos, 16 leilões de livros e três leilões temáticos, já que tratam de bens marginais em 

relação ao âmbito do nosso estudo. Assim sendo, o total de leilões com relevância para o nosso 

estudo desce para 181.  

 

Olhando agora para o número total de lotes destas leiloeiras, cerca de 120.000, tratámos pouco mais 

de 68.000, ou seja, 57% do total (incluindo neste total os leilões de vinhos e livros). Excetuando os 

casos devidamente identificados, todos os dados apresentados de seguida dizem respeito, portanto, 

a esta realidade. 

 

Por último, convém sublinhar ainda que segmentámos a realidade estudada em três géneros 

principais, correspondentes a artes decorativas, pintura e escultura, cada um deles subdividido em 

várias tipologias, havendo maior número de categorias, naturalmente, no âmbito das artes 

decorativas. No caso da pintura e da escultura, procedemos a uma segmentação por tipologias 



subdividindo-as em antiga, moderna e contemporânea. Na impossibilidade de atender à 

especificidade estilística de cada obra, optámos por diferenciar estas tipologias em função da data de 

nascimento dos seus autores. Assim, convencionámos chamar pintura/escultura antiga às obras 

realizadas por artistas nascidos até 1849, pintura/escultura moderna às obras realizadas por artistas 

nascidos entre 1850 e 1945, e pintura/escultura contemporânea às obras realizadas por artistas 

nascidos após 1945. Embora parte destas classificações sejam seguidas por algumas grandes 

leiloeiras internacionais, verificámos, demasiado tarde, que não eram as mais indicadas para a 

situação nacional, nomeadamente no caso das obras contemporâneas, onde seria mais adequado ter 

optado por recuar o ano de nascimento dos artistas para 1920/25. Seja como for, a opção foi tomada 

no início do projeto e foi seguida até ao final.  

 

Volume de faturação 

Entre 2005 e 2011 deparamo-nos com uma clara tendência de diminuição do volume de faturação 

(Gráfico 1).2 De uma maneira geral, durante os anos de 2006 a 2008 o volume de faturação 

permaneceu elevado, tendo diminuído em 2009 e, sobretudo, em 2010. O gráfico permite verificar 

ainda que o ano de 2011 representa uma recuperação assinalável face ao ano anterior, 

aproximando-se dos valores do primeiro ano do início deste ciclo, indiciando que a pior fase deste 

setor já terá sido ultrapassada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Valores em milhões de euros, corrigidos à taxa de inflação anual. Estes dados foram-nos facultados pelas 
próprias leiloeiras.  
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Lotes vs faturação 

Quando cruzamos os dados referentes aos volumes de faturação com a quantidade de lotes levada a 

leilão (Gráfico 2), verificamos que nos últimos anos aumentou consideravelmente a quantidade de 

lotes levados a leilão (linha azul) sem que isso tenha significado um aumento da faturação (linha 

vermelha). Verificou-se, aliás, uma diminuição da faturação. A explicação é simples: por um lado, o 

valor médio dos lotes vendidos é mais baixo agora do que anteriormente; por outro lado, existe um 

maior número de lotes que não são arrematados.  

 

 

 

Retirados 

Os lotes que são levados a leilão e que ficam por vender designam-se por lotes «retirados». Em 

média, durante o período estudado um em cada três lotes não foi vendido, o que está em linha com 

o comportamento típico dos retirados no mercado leiloeiro europeu. Durante este período, a 

percentagem de lotes retirados oscilou entre os 32% (2007) e os 37,5% (2010). Em todo o caso, estes 

valores escondem realidades muito diferenciadas. Por exemplo, enquanto no setor do mobiliário e 

dos têxteis a percentagem média de retirados foi superior a 40%, no caso da ourivesaria e prataria tal 

percentagem é apenas ligeiramente superior a 20%.  
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Distribuição por géneros 

O mercado leiloeiro português é dominado pelas artes decorativas, que representam 71,42% dos 

lotes vendidos. As belas artes, ou seja, a pintura e a escultura, representam apenas, respetivamente, 

19,8% e 5,7% dos lotes vendidos.  

 

Distribuição por tipologias 

Dentro das artes decorativas (Gráfico 3), as tipologias mais representadas em número de lotes são a 

ourivesaria e prataria (21,55%), o mobiliário (19,09%), as porcelanas (16,9%), a joalharia e relógios 

(7,41%) e as faianças (5,75%). 

 

 

 

Distribuição cronológica 

A esmagadora maioria dos lotes levados a leilão (87,1%) são posteriores ao ano de 1700 (Gráfico 4). 

Aliás, dois em cada três lotes levados a leilão datam dos séculos XIX, XX ou XXI. São muito raros, de 

facto, os lotes pertencentes a períodos mais recuados. Embora haja alguns lotes produzidos durante 

o Paleolítico e o Neolítico, e outros produzidos no Antigo Egipto ou na Roma Antiga, na realidade a 

soma de todos os lotes produzidos antes de 1400 é muito pouco significativa no mercado leiloeiro 

português (3,6%).  
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Distribuição geográfica 

Como seria de esperar, e como é próprio de mercados maioritariamente caracterizados por 

compradores e vendedores internos, de origem nacional, mais de metade dos lotes levados a leilão 

foram produzidos em Portugal (54,42%) (Gráfico 5). A segunda grande área de origem dos lotes é a 

Ásia (14,05%), muito por via do peso das porcelanas chinesas, e a terceira área é a Europa (10,65%), 

sem especificação do país dentro deste continente. 
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Média  

Entre 2005 e 2011, corrigindo os valores pela taxa de inflação, verificamos que em média cada lote 

foi vendido por 1.874,60€. No entanto, quando analisamos os dados para cada ano (Gráfico 6) 

verificamos ter havido um progressivo decréscimo do valor médio de venda, sobretudo desde o ano 

de 2008. De facto, tendo em conta a inflação, verificamos que o pico foi atingido em 2006, com o 

valor médio a situar-se nos 2.292,34€, tendo-se atingido o valor mais baixo em 2010, ano em que o 

valor médio foi de 1.318,5€. Por outras palavras, em média é mais acessível adquirir um lote em 

leilão hoje em dia do que era até 2008. 

 

 

 

Segmentação dos preços 

O valor médio que referimos no ponto anterior é um pouco ilusório. Com efeito, no universo 

estudado encontramos valores de lotes vendidos que oscilaram entre 1€ e os 400.000€. Em ambos 

os casos, estamos perante situações extremas, tendo havido apenas um lote vendido por cada uma 

dessas quantias. No entanto, o estudo que realizámos permitiu verificar que dentro do intervalo de 

tempo estudado metade dos lotes foram vendidos abaixo de 420€ e outra metade foi vendida acima 

desse valor. Aliás, fazendo uma segmentação por valores de venda (Gráfico 7) verificamos que 

56,18% dos lotes foram vendidos por um valor igual ou inferior a 500€ e que 17,73% foram vendidos 

entre 501€ e 1.000€. Por outras palavras, quase três quartos dos lotes vendidos foram 

transacionados por valores até aos 1.000€. Acima deste valor e até aos 2.000€ foram vendidos 
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11,36% dos lotes enquanto entre os 2.001€ e os 3.000€ foram leiloados 4,76% dos lotes. Entre os 

10.001€ e os 50.000€ foram vendidos 2,42% dos lotes e acima desse valor foram transacionados 

apenas 0,24%.Colocando a fasquia nos valores superiores a 100.000€, verificamos que apenas 0,06% 

dos lotes ultrapassaram esse valor, o que corresponde a um total de 40 lotes.  
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