Centro Histórico de Lisboa e do Porto

Preços de transação bairro a bairro
Subscreva o novo sistema de estatísticas
de preços da Confidencial Imobiliário.

O SIR.RU é a ferramenta de market
intelligence para os profissionais do
mercado imobiliário que operam na
reabilitação urbana.
Pela primeira vez o mercado tem
à disposição indicadores sobre
preços de transação de imóveis
bairro a bairro. Desde habitação
a retalho e serviços, incluindo a
venda de prédios para reabilitação.

Configure as
suas tabelas
de dados

Faça as suas próprias análises.

Ou visualize os
dados em mapas
estatísticos

Mapa de bairros cobertos
Conheça a realidade dos preços do Chiado,
Baixa Pombalina, Avenida da Liberdade, Alfama,
Príncipe Real, Mouraria, … Mais de 80 bairros!
No Porto conheça os perfis para os bairros: Marginal do
Douro, Mouzinho/Flores, São Bento/Sé e Vitória/Taipas.
Informação para as zonas que concentram mais
investimento!

Saiba mais sobre a Ci em
www.confidencialimobiliario.com

Para subscrever o SIR.RU, contacte-nos em
gestao@confidencialimobiliario.com

Relatório SIR-RU

Principais Indicadores
Bairro a Bairro

Portfólio Ci
Revista Confidencial Imobiliário
Informação estatística e de research
independente

Em Português e Inglês

Índices Confidencial Imobiliário
20 anos de dados, medindo
a valorização residencial até
ao nível da freguesia

Sistema de Informação
Residencial
Estatísticas sobre vendas de fogos,
num sistema em pool

Nome:
Empresa / Entidade:
Morada:
Código Postal:
Telefone:

Fax:

E-mail:

SIR Reabilitação Urbana
Preços bairro a bairro nos centros
históricos de Lisboa e Porto

Nº contribuinte:

A minha actividade é:
Promotor Imobiliário
Mediador Imobiliário
Avaliador

Base de Dados de Obras
Identificação e caracterização dos
novos investimentos imobiliários
e urbanos

Consultor
Investidor
Outro:
Formação Ci / ISEG
Cursos de curta duração para
profissionais, com a chancela do ISEG

Envie por:
Fax: 222 085 010
E-mail: gestao@confidencialimobiliario.com
Contacto para mais informações: 222 085 009

Investigação em Economia do
Imobiliário
Promoção e disseminação de
trabalhos de investigação sobre
imobiliário

