
Novos empreendimentos licenciados
Reabilitação vs construção nova
Desempenho energético
Caracterização física
Donos de obra e arquitetos

O Anuário é uma publicação na qual se apresentam os 
novos projetos imobiliários em cada ano, tendo por base 
a informação de licenciamento de obras reportado pelas 
autarquias aderentes.

A edição impressa abrange os mercados de Lisboa e Por-
to, sendo os demais Municipios apresentados na edição 
eletrónica.

Uma iniciativa:
A Confidencial Imobiliário é uma revista independente, orientada para a satisfação das necessidades de informação dos 
profissionais do mercado imobiliário, no contexto da tomada de decisão quanto a investimentos e planeamento estratégico.
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Câmaras já 
aderentes:

APOIOS

COLABORAÇÃO

Obtenha  

o seu exemplar.

Esteja a par  

do mercado.



Adquira de imediato.
Preço de capa: 30 euros (IVA incluído)

Preencha a ficha abaixo, enviando:
Por fax: 22 208 50 10
Por e-mail: anuario@confidencialimobiliario.com
Contacto para mais informações: 22 208 50 09

Nome:

Empresa/Entidade:

Morada: 

Código Postal:

telefone:    Fax:

E-mail:

Nº de contribuinte:

 Desejo adquirir, ao preço unitário de 30,00€ (IVA e portes incluídos), a edição 
 impressa do Anuário - Obras de 2015. Esta subscrição inclui o acesso  
 à edição eletrónica das obras licenciadas nesse ano.

 Anexo comprovativo da transferência bancária no valor total da compra. 
Entidade beneficiária: Imoestatistica – Edições Períodicas e Multimédia Lda 
NIB: 0010 0000 37291270001 62

 Envio cheque via postal, no valor total da compra, cheque nº 
 para Imoestatistica – Edições Períodicas e Multimédia Lda.    
 Rua Gonçalo Cristóvão, nº. 185 - 6º 4049-012 Porto

A base de dados do Anuário – Obras 2015 registou um total 1.702 obras 
licenciadas, tendo sido objeto da emissão de alvará de construção ou de 
comunicação prévia. Dessas, 810 são projetos de construção nova e as 
demais 892 são obras em edificado (reabilitação). De entre esses projetos, 
na edição impressa do Anuário são apresentadas 205 obras, focando nos 
concelhos de Lisboa e do Porto. A lista integral de projetos é disponibilizada 
na edição eletrónica do Anuário.

Adquira também as edições anteriores, 
com as obras lançadas nesse ano. Faça 
o histórico do mercado!

Pergunte-nos como pode aceder!

Procura em mapa

Procura em lista

Detalhe obra a obra

Base de dados eletrónica

· Novas obras mês a mês

· Pesquisas dinâmicas

Edição Impressa


