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•• O Investimento Imobiliário 
Institucional

Sinopse

O investimento imobiliário institucional representa 
atualmente cerca de 13 triliões de dólares a nível 
mundial. Apesar da sua dimensão significativa, o 
investimento imobiliário institucional representa 
ainda uma percentagem reduzida dos portfólios dos 
investidores institucionais. 

No entanto, as estimativas são que a exposição dos 
investidores institucionais ao imobiliário aumente 
cerca de 65% nos próximos 5 anos.  Este aumento terá 
um impacto significativo no papel dos investidores 
institucionais como intermediários financeiros e 
das suas estratégias de investimento nos mercados 
imobiliários.

O potencial impacto do aumento do investimento 
imobiliário institucional reforça a necessidade de 
entender a sua estrutura e dinâmicas. A formação irá 
focar-se na introdução aos investidores imobiliários 
institucionais e apresentação dos principais autores e 
estratégias de investimento.

Speaker

Bruno Lobo
PhD – Univ. de Columbia, NY. Lic. em 
Arquitetura, FA – UTL. Managing Partner 
na S+A Capital. 20 anos de experiência 
internacional de investimento imobiliário 
nos mercados Europeus, Americano e da 
América Latina para gestoras de fundos 
de investimento imobiliários. Participa 
ativamente em conferências do sector 
imobiliário e publica regularmente artigos 
académicos. É membro do Global Real Estate 
Institute e do European Living Council do 
Urban Land Institute.

A quem se destina

Engenheiros, Arquitetos, Gestores, Economistas, 
e outros profissionais com experiência no setor 
imobiliário.

Speakers Bruno Lobo – S+A Capital

Data 12/07/2022

Hora 18h00

Duração 90 minutos

Sessão/Módulos 1 sessão/1 Módulo

Local S+Academy, Lisboa

Competências a adquirir

1 Introdução ao investimento imobiliário 
institucional, tipo de investidores e estratégias. 
Conhecimento do papel dos vários atores e 
estruturas de investimento.  Introdução aos 
conceitos de custo de capital, retorno sobre o 
investimento e viabilidade económica sobre a ótica 
do promotor, investidor e bancos. 

2 Apresentação de um caso estudo de um fundo 
de investimento imobiliário institucional no 
desenvolvimento de um projeto residencial em 
Lisboa. 

Condições

1 Inscrição até 3 dias antes da data da sessão 
escolhida, na página S+Academy em
www.saraivaeassociados.com 

2 A realização de cada sessão formativa está 
condicionada a um número mínimo e máximo de 
inscrições; por favor aguardar confirmação da 
disponibilidade de participação.


