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Investment Management



QUEM SOMOS

A TECNOPLANO, com cerca de 55 anos 

de experiência no mercado imobiliário 

Português, reforça a sua equipa para 

proporcionar aos seus Clientes serviços 

integrados de Gestão de 

Investimentos Imobiliários
nos setores de Habitação, Turismo, 

Escritórios, Retail e Logística.

Acompanhamos e gerimos o ciclo de 

investimento desde os Due Diligence de 

Viabilidade na fase de Pré-Aquisição 

até à entrega para operação ou venda 

do Ativo.



O QUE FAZEMOS

Somos uma organização orientada 

para o Cliente, com uma solução 

inovadora e integrada na Gestão de 

Investimentos Imobiliários e 

Turísticos.

As valências do nosso Corpo Técnico 

abrangem os principais eixos de Gestão 

de Projetos de Investimento Imobiliário, 

oferecendo um serviço One-Stop-Shop

no Mercado.

Gestão 
Financeira

Gestão 
Técnica

Gestão 
Legal

Gestão 
Comercial



COMO FAZEMOS

Temos uma abordagem 

transversal e integrada ao longo 

das várias dimensões da Gestão 

de Investimentos Imobiliários.

Identificamos e extraímos valor 

de estratégias de investimento 

em Ativos, aportando um 

conhecimento profundo dos 

Mercados onde trabalhamos e 

experiência ao longo do ciclo de 

vida dos Investimentos.



Identificação da 
Oportunidade

Validação da 
Oportunidade

Estudos e Projetos Construção

GESTÃO 
FINANCEIRA

GESTÃO 
TÉCNICA

GESTÃO 
LEGAL

GESTÃO 
COMERCIAL

- Pré-Business Plan 

- Due Diligence Financeira

- Análise de Risco

- Modelos de negócio e de 

financiamento

- Business Plan  

- Negociação com investidores e 

instituições financeiras

- Medidas de mitigação de Riscos

- Análises de Sensibilidade (VAL, TIR)

- Análise SWOT

- Business Plan (Revisão)

- Controlo Financeiro do 

Investimento

- Avaliação e Recomendações 

(on-going)

- Controlo Financeiro do 

Investimento

- Business Plan (Revisão)

- Due Diligence Técnica

- Condicionantes e 

limitações

- Pré-Concept

- Pré-Masterplan

- Pré-viabilidade 
- Licenças e Autorizações - PIP
- Definição do Conceito
- Definição do modelo de 
desenvolvimento

- Project Management

- Procurement de 

Levantamentos, Estudos e 

Projectos

- Value Engineering

- Gestão de Licenciamentos

- Project Management

- Procurement da Construção, 

Fiscalização e FF&E

- Gestão de Licenciamentos

- Due Diligence Legal

- Due Diligence Fiscal 

(Impostos)

- Análise de Risco

- NDA´s

- CPCV

- Definição de Governance

- Definção de Estratégia Legal

- Aquisição

- Apoio Contratual

- Apoio nos Licenciamentos e 

Autorizações

- Apoio nas Licenças (PH, 

Utilização e Turistica)

- Operação (Contratualização e 

Supervisão)

- Handover

- Due Diligence Comercial

- Estudo de mercado e 

viabilidade económico-

financeira

- Definição de Produto

- Enquadramento do Mercado 

(confirmação)

- Briefing Comercial

- Definição da Estratégia 

Comercial

- Definição e implementação da 

Estratégia de Comercialização

- Plano de Marketing e 

Comunicação

- Definição da Marca

- Procurement de Operadores

- Implementação da Marca

- Posicionamento do Produto e 

Lançamento no Mercado

- Estratégia de Vendas e 

Posicionamento

CPCV Escritura Licenciamentos Aprovados Handover

Operação / 
Comercialização

- Business Plan (Encerramento)

- Apuramento do Resultado 

Financeiro

- Apoio Técnico

- Facility Management

- Apoio na Contratação e 

litigância

- Handover

- Acompanhamento e avaliação 

das obrigações do Operador

- Gestão de Vendas

- Apoio na Comunicação e 

Marketing



CORPO TÉCNICO

Somos um grupo de técnicos 

multidisciplinares dinâmico, pró-

ativo e ambicioso, com uma sólida 

experiência em Empreendimentos 

Imobiliários e Turísticos.

Desempenhamos as nossas 

missões com profissionalismo e 

elevado sentido de 

responsabilidade, procurando a 

acrescentar valor em tudo o que 

fazemos, e permanecendo 

otimistas e positivos perante os 

desafios que nos são colocados.



O Bernardo é licenciado em Arquitetura pela Universidade 

Lusíada de Lisboa e Pós-Graduado em Gestão e Avaliação de 

Projetos pela Universidade Católica de Lisboa. 

Com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento e 

gestão de Projetos de Construção de grande escala, acumula um 

vasto portfolio de Projetos nos setores de Habitação, Turismo, 

Escritórios, Retail e Logística. 

Conta também com um histórico de sucesso na implementação 

de unidades de negócio no Mercado Internacional em 3 

Continentes – Europa, África e América do Sul.

Bernardo 

Matos de Pinho

CEO

O Júlio é licenciado em Engenharia Civil (IST) com pós 

graduações em Gestão e Avaliação de Projetos (Universidade 

Católica Portuguesa) e em Gestão (Instituto Superior de Gestão).

A sua carreira evoluiu desde Engenheiro Projetista, Coordenador 

de Projetos e Equipas Multidisciplinares até ao exercício, nos 

últimos 18 anos, de cargos de Gestão de topo.

Conta com uma experiência transversal nas áreas de Habitação, 

Turismo e Serviços, tendo coordenado e participado em vários 

processos globais de Gestão de Investimentos Imobiliários nos 

mercados nacional e internacional.

Júlio 

Moita

Consultor Técnico / 

Operações

CORPO TÉCNICO



CORPO TÉCNICO

O António é licenciado em Gestão de Empresas pela 

Universidade Católica Portuguesa, e conta com um MBA do 

Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). 

Tem mais de 20 anos de experiência, desenvolvidos em ambiente 

internacional e na estrutura de topo de Grupos Não-Financeiros, 

nos setores de Imobilário e Turismo. 

Salienta-se ainda a experiência específica no planeamento e 

gestão de Investimentos, e em operações de Aquisição, Fusão e 

Reestruturação de empresas.

António 

Alves Martins

Diretor Financeiro / 

Investimentos

A Lucília tem mais de 25 anos de experiência combinada em 

Gestão Imobiliária, Hoteleira e de Serviços, tendo participado em 

mais de 45 Projetos ou unidades de negócio nestes Setores.

Tem experiência especializada na coordenação e liderança de 

processos de desenvolvimento, licenciamento e comercialização 

de Projetos, ao nível de estudos de mercado, definição de 

conceitos, planos de negócios e promoção comercial.

Tem estreitas relações com o universo dos hotéis nacionais e 

internacionais, alojamentos para estudantes e séniores, coliving

e outros Operadores, assim como Marcas de Luxo.

Lucília 

Cruz Pinto

Consultora de Hospitality / 

Brand Operations



CORPO TÉCNICO

A Susana é licenciada em Engenharia Civil pelo Instituto Superior 

Técnico de Lisboa e tem uma Pós-Graduação em Gestão e 

Avaliação de Projetos pela Faculdade de Ciências Económicas e 

Empresariais da Universidade Católica, estando ainda certificada 

como “Project Management Professional” (PMP) pelo Project 

Management Institute (PMI). 

Conta com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento, 

coordenação e gestão global de Projetos de grande escala, 

nomeadamente nos setores de Habitação, Hotelaria, Escritórios, 

Retail e Logística.

Susana 

Oliveira

Diretora Técnica / Projetos

O Tiago é licenciado em Direito e pós-graduado em Estudos 

Europeus pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Com mais de 20 anos de experiência como advogado e consultor 

internacional, acumula um vasto currículo profissional em mais 

de 40 países, no âmbito de projetos financiados e/ou executados 

pelo Banco Mundial, pela União Europeia e pela OCDE. 

Detém formação avançada sobre procedimentos contratuais e 

financeiros das ações externas da União Europeia (Comissão 

Europeia) e sobre avaliação de Projetos (IPAD e 

IPDET/Universidade de Carleton).

Tiago

Matos Fernandes

Consultor Legal / Jurídico



TRACK-RECORD

A TECNOPLANO gere atualmente 

aproximadamente 600 milhões de 

euros em Ativos para grupos 

investidores.

A nossa Equipa apresenta vários 

casos de sucesso comprovados na 

gestão de investimentos para 

Clientes, incluindo a 

implementação de planos de 

negócio, posicionamento no 

mercado e estratégias de 

operação.



+ 1100
Projetos desenvolvidos

+ 54
anos de experiência

+ 28.000
Milhões €

em Projetos geridos

+ 8,7 
Milhões m2

Área Bruta de Construção 
(Edifícios) 

+ 350
Clientes (Governamentais, 
Institucionais e Privados)



www.tecnoplano.pt geral@tecnoplano.pt

http://www.tecnoplano.pt/
mailto:geral@tecnoplano.pt

