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MORADA  Address 
edifício heron castilho, rua Braamcamp, n.º 40 – 8º, 1250-050 Lisboa

cOntActOs  contAct 
tel.: 213 583 222 
email: portugal@eu.jll.com 
website: www.jll.pt

DiRetOR-GeRAl  mAnAGinG director: pedro Lancastre

JLL 

A JLL é uma consultora internacional especializada na prestação de serviços de 
imobiliário. conta com mais de 230 escritórios em todo o mundo e opera em 80 
países, com uma equipa global de mais de 60.000 colaboradores.
em portugal temos uma equipa de 200 profissionais que atuam nos setores de 
escritórios, retalho, residencial e hotelaria, oferecendo serviços integrados para 
promotores, proprietários, investidores e inquilinos. 
na JLL encontra os melhores profissionais do setor imobiliário, empenhados em 
desenvolver soluções personalizadas de excelência e relações de confiança com 
os seus clientes.

sociedade de capital exclusivamente público, criada em 1993 e cuja atividade 
principal consiste na compra e venda ao estado ou a outros entes públi-cos e 
a privados de imóveis para revenda, para arrendamento ou para alienação no 
mercado, habitualmente após ações de promoção e valorização urbanística.
A company with exclusively public capital, created in 1993 , whose main acti-
vity consists in the buying and selling to the state or other public enti-ties 
and private investor’s properties for resale, for rent or for sale in the market, 
usually after promotion and recovery planning.

MORADA  Address 
Av. defensores de chaves, nº 6 – 4º, 1049-063 Lisboa

cOntActOs  contAct 
tel.: 217 915 010/15 
fax.: 217 950 521

AnO De funDAçãO  yeAr of foundAtion: 1993

ADMinistRADORes  memBers of BoArd 
dr. francisco António Lobo Brandão rodrigues cal: chairman 
dra. maria João Alves sineiro canha: Vice chairman 
engº António maria de sousa monteiro Abecasis: Board member

Estamo 
Participações Imobiliárias, S.A.

email: geral@estamo.pt 
website: www.estamo.pt

nif: 503 152 544 

MORADA  Address 
rua Garrett, 80 – 3º c, 1200-204 Lisboa

cOntActOs  contAct 
tel.: 218 962 018 
telm.: 969 121 171 
email: info@rinfante.pt 
website: www.portugalinvestmentsbroker.com

nif: 513 071 237 

AnO De funDAçãO  yeAr of foundAtion: 2014

ADMinistRADORes  memBers of BoArd  
rené riu, sara infante

Infante & Riu II 
Portugal Investments Broker Lda

A infante & riu disponibiliza uma seleção de projetos de investimento com 
alta rentabilidade e várias soluções alternativas como a reabilitação de imó-
veis com plano de negócios, a participação em projetos de renovação em 
coinvestimento, em parceria com promotores locais, ou a aquisição de hotéis 
em atividade ou com projeto de construção. A nossa equipa de profissionais 
B to B tem um elevado background financeiro e uma grande experiência em 
projetos de reabilitação urbana e fund raising.

MORADA  Address 
Alameda dos oceanos, 63 B, 1990-208 Lisboa

cOntActOs  contAct 
tel.: 210 960 640 
fax.: 210 996 640 
email: lisboa@engelvoelkers.com 
website: www.engelvoelkers.com/lisboa

nif: 508 656 591

AnO De funDAçãO  yeAr of foundAtion: 2008

ADMinistRADORes  memBers of BoArd  
martin Lawrenz, manuel neto, rui filipe

Engel & Völkers 
Lisboa – LANE Mediação 
Imobiliária Lda

A engel & Völkers é uma imobiliária multinacional, com mais de 35 anos de 
experiência, especializada na venda e arrendamento de propriedades resi-
denciais premium, de propriedades comerciais, iates e aeronaves. A LAne 
mediação imobiliária Lda, faz parte da rede da e&V como franchisada para o 
concelho de Lisboa onde tem lojas no parque das nações e no restelo, para 
o concelho de cascais com as lojas de cascais e do estoril e para o Litoral 
Alentejano com Loja na comporta.
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