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A Gesvalt oferece serviços integrados ou intervenções à medida.

Otimização de Custos

Análise de Eficiência Energética e Plano de melhoria.

Recursos junto da Autoridade Tributária por desacordo do VPT relativamente ao IMI.

Análise  
Imobiliária

Análise imobiliária é o diagnóstico da carteira 
de diferentes pontos de vista:

 • Análise urbanística.

 • Situação técnica dos ativos/imóveis.

 • Estudo de mercado (oferta e procura).

Análise das oportunidades e melhorias da 
carteira.

Avaliação para o desinvestimento, manutenção 
ou gestão dos ativos.

Formação e Revisão 
de Inventário

Inventário é refletir a imagem fiel do ativo como 
ponto de partida para a tomada de decisões.

Identificação física e documental dos ativos.

Realização da Base de Dados mediante fichas 
individualizadas com as características de 
cada ativo:

 • Dados de registo.

 • Informação cadastral.

 • Localização e identificação exata do ativo.

 • Estado de conservação, etc.



Referências profissionais.
Empresas Públicas, Entidades Religiosas e Administrações Públicas:

Avaliação de um edifício 
institucional em desuso em 

Valladolid para a sua análise 
estratégica.

Avaliação de um centro de 
reabilitação profissional em 
Madrid para a sua análise 

estratégica.

Avaliação de vários imóveis 
para o seu inventário 

contabilístico.

Avaliação de residência de 
idosos em Tarragona, estudo 

de avaliação do estado 
de conservação, estudo 

de mercado, assim como 
a análise do rendimento 

recebido.

Estudos de Consultoria, 
Viabilidade de Projetos 

Público-Privados Tragsa 
e Turespaña, definição do 

melhor uso (de negócio) num 
edifício em concessão.

Inventários e Avaliação 
para Seguro. Realização do 
inventário de bens cedidos 
pela Armada e avaliação 

para seguro dos ativos dos 
seus estaleiros.  

(obrigação anual).

Avaliação de um conjunto 
de ativos próprios para 

efeitos contabilísticos e para 
assessoria em futuro processo 

de compra/venda.

Direções Facultativas de 
Obra Marinha Mercante, 

por intermédio da Gesvalt 
Property.

Em obras de reparação dos 
seus portos.

Certificações Energéticas.
O Ministério da Indústria e do 

Fomento, através de 1 DAE, 
pelo regulamento europeu, 

determina que os organismos 
públicos têm que realizar as 
certificações energéticas do 

seu património.

Serviço de Apoio aos 
Departamentos de Arquitetura 

em Avaliações: Todas as 
tipologias de imóveis, tanto 
para garantia hipotecária 

como para Valor de mercado, 
seguindo a metodologia da 

portaria eco 805/2003.

Serviço de Apoio aos 
Departamentos de Arquitetura 

em Avaliações: Todas as 
tipologias de imóveis, tanto 
para garantia hipotecária 

como para Valor de mercado, 
seguindo a metodologia da 

portaria eco 805/2003.

Serviço de Apoio a Segipsa. 
Avaliações de empresas 

e intangíveis, bens móveis 
para o plano nacional de 

drogas, avaliações de bens 
imóveis da segurança social, 

avaliações para processos de 
expropriação da Adif, etc.

Avaliação de Intangíveis. 
Assessoria e seguimento de 
negociações em processos 
de alienação de empresas. 

Avaliação de marcas de 
empresas público-privadas.

Serviço de Apoio em 
Processos de Expropriação. 
Realização de expedientes 

de expropriação para a 
realização da linha de AVE, 
estudos para a inscrição na 
comissão de expropriação, 

reversões, etc.

Assessoria Financeira. 
Assessoria para a 

reestruturação de projetos de 
energia renováveis.

Avaliações RICS de Edifícios, 
Terrenos, concessionários, 

ILEES... Outras empresas: ICO, 
SEPIDES, Ministério do Emprego

e Segurança Social.

Concessões Administrativas. 
Assessoria para definir renda/

pagamento, por intermédio 
de itas políticos, de um terreno 

pertencente a Navantia.

Estudos de consultoria, 
viabilidade de projetos 

público-privados. TRAGSA 
e TURESPAÑA, definição do 

melhor uso (de negócio) 
num edifício em concessão 

Avaliação de intangíveis.

Estudo do prémio máximo 
das ações pertencentes ao 

organismo, em empresas 
maioritárias e minoritárias.

Assessoria financeira. 
Assessoria para a concessão 

de financiamento a empresas.
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