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Engel & Völkers

Estamo

MORADA AdDress
Alameda dos Oceanos, 63 B, 1990-208 Lisboa

MORADA AdDress
Av. Defensores de Chaves, nº 6 – 4º, 1049-063 Lisboa

Lisboa – LANE Mediação
Imobiliária Lda

contactos contact
210 960 640
fax.: 210 996 640
email: lisboa@engelvoelkers.com
website: www.engelvoelkers.com/lisboa

tel.:

NIF: 508 656 591
Ano de fundação year of foundation: 2008
Administradores members of board
Martin Lawrenz, Manuel Neto, Rui Filipe

A Engel & Völkers é uma Imobiliária Multinacional, com mais de 35 anos de
experiência, especializada na venda e arrendamento de propriedades residenciais 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.

Participações Imobiliárias, S.A.

contactos contact
217 915 010/15
fax.: 217 950 521

tel.:

NIF: 503 152 544
email:

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

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

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 activity 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.
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JLL

Infante & Riu II

MORADA AdDress
Edifício Heron Castilho, Rua Braamcamp, n.º 40 – 8º, 1250-050 Lisboa

MORADA AdDress
Rua Garrett, 80 – 3º C, 1200-204 Lisboa

contactos contact
213 583 222
email: portugal@eu.jll.com
website: www.jll.pt

tel.:

Diretor-Geral Managing Director: Pedro Lancastre

Portugal Investments Broker Lda

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

NIF: 513 071 237
Ano de fundação year of foundation: 2014
Administradores members of board
René Riu, Sara Infante
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.

A Infante & Riu disponibiliza uma seleção de projetos de investimento com
alta rentabilidade e várias soluções alternativas como a reabilitação de imóveis 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.

