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NSomos uma empresa especializada 
em serviços de avaliação, peritagens  
e consultoria de imóveis. A experiência 
consolidada ao longo dos anos e 
amplo conhecimento permite-nos 
prestar um serviço profissional com 
qualidade e rigor.

A missão da Structure Value é 
oferecer ao mercado serviços de 
elevada qualidade e rigor, contribuindo 
para o desenvolvimento das atividades 
dos nossos clientes e parceiros.

RIGOR
INDEPENDÊNCIA
EXCELÊNCIA
KNOW-HOW

We are a specialized in valuation, expertise, 
consultancy and property inspection company. 
With a consolidated experience acquired along 
the past years, we are able to provide 
a professional and quality service.

Structure Value vision and propose is to provide 
a high quality service, contributing to the 
development and growing of our clients and 
partners activity.
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Fundação Foundation2009

Registo na CMVM
Cobertura nacional

Registration in CMVM
National coverage

2010

Mudança para novas Instalações
Ferramentas informáticas dedicadas

Contratação de técnicos internos

New installations
Dedicated software tools
Hiring internal valuators

2011

Avaliações no âmbito das privatizações
   Entrada no segmento Bancos/Fundos

Valuations in the scope of privatizations
Entry in the segment banks/funds 

2012

Consolidação dos clientes Banca/Fundos
Redefinição da imagem corporativa

Consolidation of valuation for banks/funds
Changing the corporate image

2013

Hiring internal valuators
Increase the network of local valuators

2014 Contratação de técnicos internos
Aumento da rede de avaliadores locais

New costumers companies and investors
More investment in IT tools

2015 Novos clientes empresas
Investimento em novos meios informáticos

Valuation of large real estate portfolios
Entry into the consultancy segment
Entry into the expertise segment 

2016 Avaliação de grandes carteiras imobiliárias
Entrada no segmento de consultoria

Entrada no segmento das peritagens 

Partnership with Spanish appraisal company
Optimization of internal processes
Preparation of studies and market reports

2017 Parceria com empresa de avaliações espanhola 
Optimização dos processos internos

Elaboração de estudos e relatórios de mercado



Prazos
Fazemos todos os esforços e somos 
focados para o cliente obter o relatório 
com a maior celeridade possível, isto 
constitui uma vantagem competitiva 
valorizada pelo mercado.

Cobertura Geográfica
Graças à rede de avaliadores locais, 
conseguimos oferecer uma cobertura 
nacional de todos os serviços.

Atenção ao Cliente
Dedicamos ao cliente atenção 
personalizada, prestando 
esclarecimentos e informação sobre 
qualquer aspeto do trabalho, 
nomeadamente: questões técnicas, 
estado das avaliações, valores, 
documentação, etc.

Quality of Reports
We issue reports with the utmost rigor, 
control, quality graphic recording and the 
surroundings where the property is 
inserted.

Control and double validation
In order to ensure technical rigor and 
uniformity of criteria, all reports made by 
local valuators are verified by a technical 
person and validated by management.

Training and Evaluation
We ensure the training and continuous 
valuation of the local valuators, through 
meetings and annual training sessions, in 
order to guarantee rigor and agility in 
obtaining information.

Deadlines
We make every effort and are focused on 
the customer getting the report as quickly 
as possible, this constitutes a competitive 
advantage valued by the market.

Geographical Coverage
Thanks to the network of local valuators, we 
have been able to offer national coverage of 
all services.

Customer Service
We provide personalized attention to the 
customer, providing clarification and 
information on any aspect of the work, 
namely: technical issues, status of  
valuations, values, documentation, etc.
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Qualidade dos Relatórios
Emitimos relatórios com o máximo de 
rigor, controlo, registo gráfico de 
qualidade e da envolvente onde o 
imóvel se insere.

Controlo e dupla validação
Para assegurar o rigor técnico e a 
homogeneidade de critérios, todos os 
relatórios realizados pelos avaliadores 
locais são verificados por responsável 
técnico e validados pela direção.

Formação e Avaliação
Asseguramos a formação e avaliação 
continua dos avaliadores locais, através 
de encontros e sessões formativas 
anuais, de modo a garantir rigor e 
agilidade na obtenção de informação.



Avaliar significa estimar ou apurar 
o valor de um bem, quer seja um bem 
tangível ou intangível. Ao longo dos 
tempos, o processo da avaliação tem 
sido fundamental para o correto 
funcionamento das economias 
e sociedades, de forma a aferir 
o valor/preço dos bens que constituem 
o património de empresas, entidades 
e particulares. Estamos conscientes de 
que um determinado ativo tem um 
impacto importante na atividade duma 
empresa ou família, a STRUCTURE 
VALUE desenvolve a sua atividade 
no âmbito da avaliação, de acordo com 
as normas e melhores práticas 
internacionais.

To value means to estimate or calculate how 
much money an asset, whether tangible or 
intangible, is worth. Throughout time, the 
process of valuation has been essential for 
the correct functioning of economies and 
societies, in order to assess the value/price 
of assets that make up the wealth of 
companies, entities and individuals. 
Because we are aware that a certain asset 
has an important impact on a company’s or 
family’s business, STRUCTURE VALUE 
carries out its activity in the field of 
valuation, based on the best international 
standards and practices.
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Imóveis Urbanos
Moradias, apartamentos, quintas 
e solares, hotéis, parques desportivos 
e de lazer, instituições de saúde, 
instituições de ensino, armazéns, 
fábricas, plataformas logísticas, lojas 
de rua, centros comerciais, etc.

Imóveis Rústicos
Terrenos rústicos, florestas, 
explorações agrícolas e vinícolas, 
herdades, etc.

Maquinaria / Equipamentos
Máquinas industriais, equipamentos 
diversos, etc.

Marcas / Negócios
Insígnias comerciais, marcas 
registadas, empresas, PME’s, etc.

Urban Properties
Homes, apartments, farms, lands, hotels, 
sportive and leisure parks, health 
institutions, school institutions, 
warehouses, factories, logistic platforms, 
stores, shopping centers, etc.

Rustic Properties
Rustic Lands, forests, agriculture and wine 
holdings, homesteads, etc.

Machinery / Equipments
Industrial machine, several equipment, etc.

Brands / Business
Shop signs, trademarks, corporations and 
small businesses.
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modo diferenciado apostando num 
serviço personalizado e adaptando os 
nossos serviços às necessidades 
específicas de cada cliente. Esta 
customização do serviço corresponde a 
um profundo envolvimento entre 
equipas da STRUCTURE VALUE e do 
Cliente, para que em simultâneo, 
identifiquem o problema, definam as 
suas fronteiras, e encontrem uma 
metodologia de trabalho conducente às 
soluções pretendidas, sob o ponto de 
vista da qualidade, do serviço e da 
otimização dos recursos.

At the consultancy level, we operate 
differently, offering a personalised service 
and adapting our services to the specific 
requirements of each client. This 
customisation of the service corresponds to 
a deep involvement between STRUCTURE 
VALUE’s teams and those of the client, in 
order to identify the problem, define its 
borders and find a working methodology 
that will result in the desired solutions, all at 
the same time, from the perspective of 
quality, service and the optimisation of 
resources.

C
O

N
S

U
LT

A
N

C
Y



Estudos de mercado
Para o setor do imobiliário.

Investimentos Imobiliário
Análise de projetos de investimento 
imobiliário.

Auditorias Imobiliárias
Fiscal (IMI), financeira, rentabilidade 
e gestão.

Inventariação de Ativos
Trabalhos específicos de catalogação, 
identificação e organização de 
diferentes tipos de ativos.

Market Research
Market research for real estate.

Real Estate Investiment
Real Estate projects analyses.

Real Estate Auditing
Fiscal, financial, profitability and 
management. 

Catologing Assets
Specific work of sorting and 
organizing different asset.



O recurso à peritagem, inspeção e 
diagnóstico é sem dúvida essencial não 
só para identificar as diferentes 
patologias existentes no edificado, de 
forma a chegar a um parecer, mas 
também para identificação das causas 
que podem estar na origem desses 
problemas. 

Este serviço é realizado pelos técnicos 
deste departamento, que têm 
experiência , competências e quando 
necessário dispõe de equipamentos 
que permitem diagnosticar os vários 
tipos de patologias, anomalias ou 
deficiências do imóvel. As áreas de 
intervenção são diversas, incluem: 
construção civil, térmica, acústica, 
especialidades e infraestruturas. 

The use of expert opinion, inspection and 
diagnosis is undoubtedly essential, not only 
for identifying the different pathologies 
present in the building, in order to reach an 
opinion, but also for identifying the causes 
that may be behind these problems.

This service is performed by technicians 
from this department with the experience 
and knowledge, and when necessary, with 
access to equipment that allows them to 
diagnose different types of pathologies, 
anomalies or deficiencies of the property. 
The areas of intervention are different, 
including: civil construction, thermal and 
acoustic properties, engineering and 
infrastructure.
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Inspeções técnicas

Diagnóstico de Patologias

Ensaios técnicos

Os trabalhos desenvolvidos neste 
departamento, recaem sobre vários 
tipos de imóveis:

Habitações  (moradias e frações de 
apartamentos), lojas e escritórios

Edifícios de habitação 
serviços / comércio 
estacionamentos e garagens

Pavimentos, coberturas, terraços e 
sistemas de impermeabilização

Fachadas de prédios / edifícios

Armazéns e instalações industriais

Technical Inspections

Pathologies Diagnostic

Technical Testing

The jobs carried out in this department 
come under different types of properties:

Housing (residences and apartment 

complexes), shops and offices

Residential / services /commercial 

buildings / parking lots and garages

Flooring, roofs, terraces and 

waterproofing systems

Building facades

Warehouses and industrial
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a cobertura de todo o território 
nacional. Eis algumas das localidades 
onde atuamos:

Since 2010 we ensure coverage of the entire 
national territory.
Some of the places were we act:

GRANDE PORTO

BRAGA

VIANA DO CASTELO

TRÁS OS MONTES

(VILA REAL E BRAGANÇA) 

AVEIRO 

COIMBRA 

LEIRIA 

VISEU 

SANTARÉM 

GRANDE LISBOA 

ALENTEJO (ÉVORA E BEJA) 

SETÚBAL

ALGARVE 

BEIRA INTERIOR 

(GUARDA E CASTELO BRANCO)

PORTALEGRE 

AÇORES

 MADEIRA
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São várias as empresas e entidades que 
recorrem aos nossos serviços, 
inserem-se em 3 setores (Bancos/ 
Fundos, Estado/Entidades Públicas 
e Empresas/Particulares) 
destacando-se:

There are several companies and entities 
that use our services, they are included in 3 
sectors (Banks/Funds, State/Public Entities 
and Companies/Privates), highlighting:

ANA S.A.

BANCO BBVA S.A.

BANCO INVEST S.A.

BANCO SANTANDER TOTTA S.A.

BPI  Gestão de Ativos, S.A.

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

CONFIDENCIAL IMOBILIÁRIA

CTT Correios de Portugal, S.A.

DGTF

EDP Imobiliária, S.A.

FLORESTA ATLÂNTICA S.A.

FUNGER Gestão de Ativos, S.A. 

GNB Gestão de Ativos, S.A. 

IGFSS I.P.

MONTEPIO VALOR S.A.

PARVALOREM S.A.

PORTO VIVO SRU, S.A.

SANTANDER Asset Management, S.A.

SCML

SILVIP Gestão de Ativos, S.A.

TRANQUILIDADE S.A.
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Parceria que tem como principal objetivo o 
desenvolvimento de software com vista à 
eficiência interna na gestão integrada do 
trabalho de avaliação.
Partnership whose main objective is the 
development of software for internal 
efficiency in the integrated management
of valuation work.

Colaboração com o Caderno Imobiliário da 
Vida Económica numa rubrica periódica 
denominada por “Mercado Imobiliário”, 
informação de valores do imobiliário para 
diferentes zonas e segmentos do mercado.
Collaboration with Vida Económica real 
estate notebook in a periodic heading 
called "Real Estate Market", information 
of real estate values for different areas 
and segments of the market.

Protocolo estabelecido com a OROC que 
tem como principal objetivo, fornecer aos 
seus membros ou através destes aos seus 
clientes, serviços de avaliação em 
condições mais competitivas.
Protocol established with the OROC 
whose main objective is to provide its 
members or through them to its clients, 
valuation services under more 
competitive conditions.

Protocolo que visa acolher alunos de 
engenharia civil, que pretendam realizar 
estágios profissionais em ambiente 
empresarial ou desenvolver teses de 
mestrados sobre o tema da avaliação de 
imóveis.
Protocol that aims to welcome students of 
civil engineering, who wish to undertake 
professional internships in a business 
environment or to develop master theses 
on the subject of property valuation.
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VÍTOR OSÓRIO COSTA
Responsável da Empresa e de Avaliações Especiais
Company Manager and Special Valuations

“O nosso sucesso é o reflexo da determinação de 
cada um de nós”
“Our success is a reflection of the determination of 
each one of us”

MARIANA CAMPOS
Responsável de Avaliações para Fundos
Responsible for the Valuation of Funds

“O único lugar onde o sucesso vem antes do 
trabalho é no dicionário.”
“The only place where success comes before work is 
in the dictionary”
Albert Einstein

MARTINHO MAGALHÃES
Responsável de Avaliações para Banca
Responsible for Banking Valuations

“Pouco conhecimento faz com que as pessoas se 
sintam orgulhosas. Muito conhecimento, com que 
se sintam humildes.”
“Knowledge is proud that it knows so much. Wisdom is 
humble that it knows no more.” Leonardo da Vinci

BERNARDO COSTA
Responsável Administrativo
Administrative Office

“No que diz respeito ao empenho, ao 
compromisso, à dedicação, não existe meio termo. 
Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz.”
“With regard to performance, commitment, effort, 
dedication, there is no middle ground. Or you do 
something very well or not at all.”
Ayrton Senna



structurevalue.com

(+351) 222 084 174
info@structurevalue.com

Rua Sá da Bandeira nº651, 3º andar, 
4000-437 Porto - Portugal
NIPC 509 049 060
Registo CMVM: PAI/2009/0047

AVALIAÇÕES PERITAGENSCONSULTORIA


