
Real Estate Advisory



SOBRE 
NÓS

O CAPITAL HUMANO É O 
NOSSO MAIOR ATIVO

The K Advisors é uma empresa de consultoria e 
avaliação com foco no mercado imobiliário português.

A nossa equipa é global, multidisciplinar e possui um 
elevado grau de especialização. 

O nosso nível de conhecimento permite maximizar o 
potencial dos ativos e capacidade de resolução dos 

desafios mais complexos.

REGULADA PELO ROYAL INSTITUTE OF 
CHARTERED AND SURVEYORS



LINHAS DE SERVIÇO

Transaction Data

Market Players Opinions

Benchmark

ESTUDOS 

DE MERCADO

Know-how

Integrated Network

Multidisciplinary Team

AVALIAÇÃO

Track of Supply Market

Licensed & Under Licensing 

Permits

DUE 

DILIGENCE

Há 20 anos no setor imobiliário, somos

reconhecidos pela Consultoria e Advisory que

atua em três segmentos de serviços.



1
AVALIAÇÃO

A The K Advisors

desenvolve avaliações para entidades 

nacionais e internacionais como fundos 

de investimento, instituições financeiras, 

seguradoras, clientes privados ou 

públicos, proprietários ou investidores.

Somos regulados e elaboramos relatórios de 

avaliação de acordo com: 

CMVM

Gestão e contabilidade interna | Transação potencial 

Financiamento | Investimento / Desinvestimento | Outro

FINALIDADE

Residencial | Escritórios | Industrial/Logística | Avaliações rústicas, 

agrícolas e florestais | Turismo e hospitalidade | Centros comerciais

Parques de lazer | Infraestrutura | Equipamentos e máquinas

TIPO E NATUREZA



2
DUE 

DILIGENCE

The K Advisors desenvolve 

processos de due diligence

principalmente para investidores ou 

vendedores onde analisamos todos os 

tipos de ativos em Portugal.

O nosso profundo conhecimento e 

network permite-nos aconselhar os 

nossos clientes em termos de 

investimento e valor de mercado, status 

de construções, estratégias de saída e 

gestão de risco.

Análise do investimento: High & Best use, análise ao 

layout, tipologias, potenciais inquilinos e procura.

Análise do status de construção do ativo, identificação de 

red flags e principais considerações | Análise de valores 

de venda, custos, timings, IRR, MOIC.

Definição de preço e tempo de venda para cada fogo por 

uso, tipologia e localização.

TIPO E NATUREZA



3
ESTUDOS DE 

MERCADO

The K Advisors monitoriza 

de forma contínua o mercado em 

Portugal, o que nos permite aconselhar 

da melhor forma os nossos clientes. 

Adicionalmente, partilhamos a nossa 

experiência e conhecimento através das 

redes sociais e estudos de mercado.

Research e análise do mercado imobiliário residencial, 

comercial, retalho, industrial e logística, terrenos rústicos, 

terrenos urbanos e imóveis com usos alternativos.

Research e análise das licenças de construção já 

licenciadas e por licenciar: conhecimento profundo do 

pipeline e de oferta futura.

Identificação de futuras infraestruturas / projetos que 

possam impactar a zona do imóvel.

TIPO E NATUREZA



Main Clients

Atuamos com os mais diversos setores com foco no: 
Residencial | Banca | Seguros | Escritórios | Industrial/Logística | 

Turismo e hospitalidade | Centros comerciais | Parques de lazer |



Since 2015 that we…

Relatórios de Avaliação

+ 2000
Clientes no Mundo

+ 50
Propriedades Avaliadas

+ 3500

Valor Global de Avaliação

+ 3500



the-k-advisors.com

geral@thekadvisors.com

T. (+351) 210 309 000

Wise is
The new
_eyword


