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O evento, organizado pela Iberian 
Property, recebeu no ano passado 
mais de 320 profi ssionais no Estoril 
na sua terceira edição em dois dias 
intensos de conferência em torno 
do investimento imobiliário.

Este ano, várias vozes serão ou-
vidas: A de Ricardo Valente, verea-
dor da Economia, Turismo e Comér-
cio da Câmara Municipal do Porto 
é uma delas, tal como Filipa Aran-
tes Pedroso, da MLGTS Advogados, 
Pedro Coelho, da Square Asset Ma-
nagement, ou Pedro Seabra, da Ex-
plorer Investments, entre outros.

Entre os vários temas a abordar 
nesta conferência, destaque para o 
contexto económico português, os 
segredos e as oportunidades de in-
vestimento neste país, bem como 
as vantagens da criação de um re-
gime equivalente ao REIT em Por-
tugal – as denominadas Socieda-
des de Investimento e Gestão Imo-
biliária (SIGI).

Os principais consultores deste 
mercado, como a CBRE, Cushman 

&Wakefi eld e a Savills também te-
rão o seu momento, no qual pode-
rão debater o atual panorama do 
mercado imobiliário português re-
correndo aos seus dados mais re-
centes.

Este evento contará também 
com sessões paralelas, nas quais 
os participantes terão a oportuni-
dade de discutir e analisar as me-
lhores oportunidades do merca-
do no momento, seja no mercado 
de retalho, seja no de logística ou 
no mercado de escritórios. E terão 
também a possibilidade de conhe-
cer as mais recentes tendências do 
mercado, quer no segmento resi-
dencial como também no segmento 
alternativo, no qual se enquadra o 
coworking, o co-living e as residên-
cias para estudantes, por exemplo.

A organização do evento conta 
com o apoio da Abreu Advogados, 
da CBRE, da Cushman&Wakefi eld, 
da Deloitte, da Morais Leitão, da Ex-
plorer e da Savills, os seus princi-
pais patrocinadores.

Debate do 
investimento
regressa ao Estoril de
26 a 27 de setembro
O Hotel Palácio Estoril será o palco onde o 
investimento imobiliário em Portugal vai estar
sob debate nos próximos dias 26 e 27 de setembro, 
data em que decorrerá a nova edição do Portugal
Real Estate Summit.
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