Excelentes oportunidades
de investimento
Rendimento seguro

Excellent investment opportunities
Reliable income

Áurea
72 - Baixa
Pombalina
The Lumiares
- Bairro
Alto

Apartamentos - Loft a T2 - 34 a 111 m2

Loft to 2 bedroom apartments - 34 a 111 sq. m.

Todos os apartamentos beneficiam de
uma estrutura de gestão profissional
para os proprietários, bem como de um
rendimento bruto de 4% nos primeiros 3
anos.

All apartments will benefit from a professional
management structure for owners, as well as
a gross return of 4% for the first 3 years.

Áurea 72 - Baixa Pombalina
Apartamentos T0 e T1 - 33 a 79 m2
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Studio and 1 bedroom apartments - 33 to 79 sq. m.

Com rentabilidade por um período de 5 anos,
os apartamentos podem ser adquiridos para
exploração em regime de arrendamento de
curta duração, com um rendimento anual de
3,5%.

With return on your investment for a period of 5
years, the apartments can be acquired to benefit
from short renting with an annual yield of 3,5%.

Avenidas Flat - Avenida da Liberdade
Apartamentos T2 - 56 a 87 m2

Todos os apartamentos são comercializados
totalmente decorados e mobilados,
oferecendo 4% de rendimento bruto, por um
período inicial de 5 anos.

2 bedroom apartments - 56 to 387 sq. m.

All units are sold fully decorated and
furnished, offering 4% of gross return for the
first 5 years.

Martinhal Cascais

Moradias T2 - 119 m2

Com serviços que garantem aos seus
hóspedes uma estadia perfeita para toda
a família, este empreendimento turístico
oferece uma rendibilidade fixa de 4% ao ano,
por um período de 6 anos.
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2 bedroom houses - 119 sq. m.

With services that guarantee a perfect stay
for the whole family, this investment product
offers a fixed return of 4% per year for a
period of 6 years.
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