
SIR - Sistema de Informação Residencial
Um serviço exclusivo da Ci

Quantas habitações estão em oferta e a ser 
vendidas em cada zona?

Quais os preços de venda praticados por 
freguesia, m2 e tipologia?

Quanto tempo demora a vender uma casa?  
Qual o desconto praticado?

Quais as rendas praticadas nas zonas  
de reabilitação urbana?

Comparando preços e rendas, qual a 
rentabilidade dos imóveis?

Saiba qual a sua posição face ao mercado, 
conheça todos os indicadores!

Conhecimento do mercado • Fundamentar investimentos • Venda ou arrendamento

www.confidencialimobiliario.com 
Inteligência de Imobiliário



Relatório de Mercado SIR

O que é o SIR?
O SIR é a única base de dados em Portugal que agrega a informação real de vendas e arrendamentos. Tem por 
base a informação prestada por uma pool de empresas de mediação, promoção, investidores e outros, produzindo 
indicadores exclusivos sobre preços de transação, rendas, taxas de revisão, taxas de desconto e tempos de 
absorção, à escala local, por segmento e tipologia.
O SIR é uma ferramenta essencial para quem está no mercado e necessita tomar decisões de investimento, venda 
ou arrendamento.

Qual a cobertura geográfica deste serviço?
Portugal Continental.

Qual a utilidade deste serviço?
O SIR serve todos os operadores de mercado, disponibilizando dados essenciais para fundamentar tomadas de 
decisão racionais, assentes em dados credíveis e independentes.

Qual a informação de benchmark disponibilizada aos participantes?
Nº de Transacções
Quota de mercado (%)

Valor/m2 (em €)
Taxa de desconto (em %)

Valor das vendas (em €)
Taxa de revisão (em %)

Tempo de absorção (em meses)
Valor/fogo (em €)

Como participo no sistema? 
As empresas que participam na base de dados têm condições especiais de acesso. Tal participação passa pelo 
reporte da informação da respetiva carteira de fogos e dos negócios de venda e arrendamento realizados. Todos os 
dados são tratados tendo por base regras de confidencialidade e de sigilo estatístico, salvaguardando os dados de 
cada empresa ou imóvel em particular.

Como acedo aos dados do SIR? 
A informação é disponibilizada através da plataforma Geo-Ci, na qual pode configurar as suas consultas, gravar 
tabelas, exportar para excel, ou construir cartogramas, com elevada facilidade.

Extraia um Relatório de Mercado SIR, com os principais indicadores 
freguesia a freguesia. Personalize-o com o logótipo da sua empresa e os 
seus contactos!

A ferramenta ideal para reunir com clientes e para apoiar a atividade da sua 
equipa de comerciais.



Junte-se às empresas mais informadas

Sobre a Ci
A Ci - Confidencial Imobiliário é uma revista independente, orientada para a satisfação das necessidades de informação dos 
profissionais do mercado imobiliário, no contexto da tomada de decisão quanto a investimentos e estratégias de venda. É 
especializada na produção e difusão de indicadores de análise do mercado, detendo índices e bases de dados exclusivas sobre os 
mercados de venda e arrendamentoa, com detalhe à freguesia. Tem uma posição isenta no mercado, não exercendo atividades de 
mediação, promoção, avaliação ou consultoria. Destacam-se entre os clientes da Ci a CGD, o Millennium BCP, o Santander Totta, o 
Montepio Geral, o Banco BPI, o Banco Popular, o BBVA, o Banif, o Barclays Bank, o Crédito Agrícola e o Deutsche Bank. 

O SIR - Sistema de Informação Residencial acompanha as 
transações realizadas por mais de 100 entidades líderes 
de mercado, como as redes imobiliárias RE/MAX, Century 
21, Comprar Casa e Garvetur, entre outros promotores e 
investidores. 
Agrega uma amostra de mais de 20 mil negócios por ano, 
sendo a única base de dados mercado com informação 
sobre transações. 
São gerados indicadores estatísticos exclusivos, sobre 
preços, taxas de desconto, acessíveis as entidades 
aderentes.

O SIR Arrendamento é um novo sistema de informação 
essencial para acompanhar as novas tendências de mercado!
Tal como no caso do SIR, assenta na informação de oferta 
e contratos de arrendamento realizados pelas entidades 
aderentes. 
Para além das redes imobiliárias que integram o SIR, o SIR 
- Arrendamento junta ainda os dados reportados pelo IHRU, 
com o Porta 65, ou a Associação Lisbonense de Proprietários.

www.altadelisboa.com

Franquiado



 
Solicite mais informações!
Preencha a ficha abaixo, enviando:
Por fax: 22 208 50 10
Por e-mail: sir@confidencialimobiliario.com
Contacto para mais informações: 22 208 50 09

 

Nome:

Empresa/Entidade:

Morada: 

Código Postal:

Telefone:    Fax:

E-mail:

Nº de contribuinte:
 

 Desejo ser contactado para saber mais informações sobre o SIR

Outros produtos de que desejo ter conhecimento: 
   Anuário Imobiliário e Energético

   Revista Confidencial Imobiliário

   Estatísticas de rendas comerciais

A minha actividade é: 
   Promotor Imobiliário

   Mediador Imobiliário

   Avaliador

   Consultor

   Investidor

   Outro: 

Portfólio Ci
 

Revista Confidencial 
Imobiliário
Informação estatística e de 
research, cobrindo Portugal e 
Espanha

Índices Confidencial 
Imobiliário
20 anos de dados, medindo a 
valorização residencial até ao nível 
da freguesia

Sistema de Informação 
Residencial
Estatísticas sobre vendas de fogos, 
num sistema em pool

Estatísticas 
Ci / LardoceLar.com
O mercado residencial português, 
através da exploração do portal 
LardoceLar.com

Base de dados de obras
Todos os novos projetos 
imobiliários licenciados 
mensalmente

Formação Ci / ISEG
Cursos de curta duração para 
profissionais, com a chancela do 
ISEG

Investigação em Economia 
do Imobiliário
Promoção e disseminação de 
trabalhos de investigação sobre 
imobiliário

www.confidencialimobiliario.com


