
DAMOS VALOR AO SEU FUTURO.

Prime Yield
Consultadoria e Avaliação Imobiliária

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 75 - 7.06
1070-061 Lisboa - Portugal 
Tel.: +351 217 902 540

Av. Sidónio Pais, 379 - 2º, Sala 10
4100-468 Porto - Portugal 
Tel.: +351 226 003 501

geral@prime-yield.pt
www.prime-yield.pt

Tudo tem um Valor! 
A Prime Yield ajuda a sua empresa a apurar quanto valem os ativos que influenciam 
o seu negócio e a integrar no seu balanço uma valorização real, atual e justa. 
Consulte-nos e saiba mais sobre os nossos serviços de avaliação em:

Num mundo em tão rápida mudança, onde os consumidores exigem cada vez 
mais que os seus produtos lhe cheguem de forma célere e eficaz, ter os seus 
ativos e negócio a trabalhar para si é crucial para quem opera em logística, 
distribuição e transportes.

LEVE O SEU NEGÓCIO MAIS LONGE. SAIBA QUANTO VALE A SUA 
EMPRESA E OS ATIVOS QUE INFLUENCIAM A SUA ATIVIDADE

Saber quanto valem os ativos tangíveis 
ou intangíveis que afetam o seu negócio 
é determinante para qualquer ramo de atividade, 
mas é especialmente crucial nas áreas de logística 
e distribuição, e de transportes, nos quais se exige 
uma postura proativa face a tendências de 
consumo em constante mutação num contexto 
global.

Avaliar regularmente os seus imóveis, maquinaria, 
equipamentos, frota, a sua marca ou até o know-how 
da sua equipa pode ser um fator crítico de sucesso 
para esta área, permitindo alcançar ganhos 
de eficiência nos processos de base do negócio. 
Na Prime Yield temos capacidade para avaliar 
todos estes ativos que podem, de forma direta 
ou indireta, influenciar os resultados do negócio, 
além de apoiarmos a sua empresa na 
implementação de um sistema de valorização 
que irá ainda permitir-lhe dispor de informação 
financeira comparável em qualquer mercado 
internacional. 

Criada em 2005, a Prime Yield é uma empresa 
portuguesa sólida e bem estruturada,  
especializada em consultadoria e avaliação 
de bens para empresas e outros organismos 
institucionais, com o objetivo de fornecer, através 
dos seus serviços, as melhores ferramentas 
de apoio à tomada de decisão dos seus clientes. 

Na sua linha de negócio de avaliação de bens, 
a empresa está preparada para disponibilizar 
serviços de avaliação para todo o tipo de ativos, 
quer tangíveis quer intangíveis, com base 
em princípios e procedimentos de caráter 
multidisciplinar e recorrendo a um corpo 
de profissionais e técnicos que se pautam 
pela qualidade e pelo rigor.

Somos uma empresa com uma forte aposta 
na inovação e na qualidade, com registo na 
CMVM, com certificação Regulated by RICS 
e certificação em Gestão da Qualidade e 
Ambiente pelas normas NP EN ISO 9001:2008 
e NP EN ISO 14001:2004.

Com presença em vários países lusófonos, a 
Prime Yield nasceu em Portugal mas tem hoje 
escritórios também em Angola, Brasil, Cabo Verde 
e Moçambique. 

Temos um percurso sólido de prestação de serviços 
de avaliação aos setores de distribuição, logística 
e transportes, bem como de ativos de apoio 
à atividade industrial, tendo já trabalhado 
com operadores de referência como o Grupo 
Barraqueiro, Transportes de Lisboa, Galamas 
ou Freitas Transportes, bem como para entidades 
de retalho como o Grupo Jerónimo Martins 
ou a Caetano Coatings.

A Prime Yield é uma empresa que detém mais 
de uma década de experiência na prestação 
de serviços de avaliação de ativos e de consultadoria 
e que possui um dos mais diversificados portfólios 
de bens empresariais avaliados, incluindo 
nas áreas de saúde, agro-alimentar, automóvel, 
logística e distribuição, hotelaria ou construção 
civil, entre ativos, tangíveis e intangíveis, para 
as mais diversas áreas de atividade económica 
em Portugal e em mercados internacionais, 
podendo igualmente acompanhá-lo no seu 
processo de exportação. 
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Avaliação de armazém 
pertencente à entidade
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Avaliação de terrenos 
pertencentes ao grupo
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Avaliação de ativos 
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Avaliação de diversos 
armazéns pertencentes 
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Avaliação de ativos 
propriedade do metropolitano 

de Lisboa
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Avaliação de terreno gerido 
pela entidade
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Avaliação do centro logístico 
pertencente à entidade  

PORTUGAL
Avaliação

Avaliação de portfolio gerido 
pela entidade


