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TAF PORTO-RIBEIRA 

Refinanciamento de Investimento Imobiliário
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Imóvel com localização 
privilegiada e com 
elevada liquidez 
transacional 

Imóvel situado numa zona 
privilegiada do centro 
histórico do Porto, 
contígua  à zona da 
Ribeira, ao Rio Douro e 

1. A Operação consiste no refinanciamento de operação imobiliária com garantia
real sobre um imóvel sobranceiro ao Rio Douro na zona histórica da Ribeira do
Porto.

• Apartamento T2 com área bruta privativa de 89,00 m2, localizado na Cave Direita do
nº120 das Escadas do Barredo, Porto.

• O imóvel em avaliação encontra- se descrito na Conservatória do Registo Predial do
Porto sob o n.º 24/19920721 e inscrito na matriz predial urbana sob o art. nº 3359.

• Apartamento composto por hall, cozinha, despensa, sala comum, dois quartos e
instalação sanitária. Possui vistas desafogadas sobre o Rio Douro.

• O imóvel é detido pelo Promotor e está livre de qualquer encargo ou ónus financeiro.

2. O Promotor da operação é o empresário Engº Tiago Luís Azevedo Fernandes

CIDADE COMPETENTE I

OBJETO E PROMOTOR DA OPERAÇÃO

Ribeira, ao Rio Douro e 
com vistas únicas e 
deslumbrantes sobre a 
Ribeira do Porto

2. O Promotor da operação é o empresário Engº Tiago Luís Azevedo Fernandes
• NIF 181153319
• Morada Profissional: Escadas do Barredo Nº120, Cv Esq, Porto (fração contigua à fração objeto da

operação)
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• Mais de 20 anos de experiência em Investimento Imobiliário, nomeadamente no Norte do País.

• Sócio e Gerente da CIDADE COMPETENTE UNIPESSOAL, LDA – orientada para investimento imobiliário e
prestação de serviços conexos.

• CEO da Terras do Vento Norte, CRL, Porto (Cooperativa de Habitação)

• CEO da Hypermatrix Transnational (Consultoria TIC e planeamento de investimento imobiliário)

• Director do Departamento (1995-2000) – Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação, 
Universidade Católica

• Consultor ICT do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia (2001-2002)

• Mestre em Engenharia Electrotécnica e de Computadores – Faculdade de Engenharia  Porto (1994) 

• Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores – Faculdade de Engenharia  Porto (1989) 

Localização e tipologia do 
imóvel muito procurada 
no mercado, 
proporcionando elevada 
liquidez no contexto de 
venda do ativo

Promotor Imobiliário 
com experiência no 
desenvolvimento de 
projetos imobiliários



CIDADE COMPETENTE I

DETALHE DO IMÓVEL OBJETO DA OPERAÇÃO

Imóvel 1 – Apartamento T2 localizado no Cave Direita do nº120 das Escadas do Barredo, Porto;

Localização da oportunidade

A Oportunidade localiza-se no
centro histórico do Porto, contígua
à zona da Ribeira, ao Rio Douro, à
ponte D. Luis I, à Sé do Porto, ao

Foz do Douro
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ponte D. Luis I, à Sé do Porto, ao
Paço Episcopal e a Museus e
Fundações de referência no
panorama turístico da cidade do
Porto

Ribeira
(Centro Histórico Porto)



CIDADE COMPETENTE I

DETALHE DO IMÓVEL OBJETO DA OPERAÇÃO
Imóvel 1 – Apartamento T2 localizado no Cave Direita do nº120 das Escadas do Barredo, Porto;

Localização da oportunidade

“O interesse do mercado 
imobiliário por imóveis similares é 
bastante elevado, dado se localizar 
numa zona bastante
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numa zona bastante
central, com interesse inclusive 
para alojamento local” 

“Zona bem servida de comércio e 
serviços, sendo que o acesso é 
apenas pedonal” 

Ponte D. Luís I
(Centro Histórico Porto)



Sistema de vistas do Imóvel

CIDADE COMPETENTE I

DETALHE DO IMÓVEL OBJETO DA OPERAÇÃO
Imóvel 1 – Apartamento T2 localizado no Cave Direita do nº120 das Escadas do Barredo, Porto;

Sobranceiro ao Rio Douro o prédio
tem vistas de tirar o folego sobre o
rio, Gaia e a ponte Luis I
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rio, Gaia e a ponte Luis I



CIDADE COMPETENTE I

DETALHE DO IMÓVEL OBJETO DA OPERAÇÃO

Prédio em Regime de propriedade 
horizontal denominado “Edifício 2 
da Lada 1 da Urbanização da Lada” 

Imóvel 1 – Apartamento T2 localizado no Cave Direita do nº120 das Escadas do Barredo, Porto;
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da Lada 1 da Urbanização da Lada” 
com 2 pisos, R/C e Cave com 4 
frações autónomas
O prédio encontra-se em bom
estado de conservação



Dados Principais do Imóvel

CPU - 3359 
CRP – 24/19920721 
Área  Bruta Privativa – 89 m²
Área  Bruta Dependente- 0 m²

CIDADE COMPETENTE I

DETALHE DO IMÓVEL OBJETO DA OPERAÇÃO
Imóvel 1 – Apartamento T2 localizado no Cave Direita do nº120 das Escadas do Barredo, Porto;

Área  Bruta Dependente- 0 m²
Tipologia - T2
Piso – Cave
Ónus  Financeiro – Não tem
Ano de inscrição na Matriz - 1994
Estado – Bom estado
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Fração autónoma de prédio 
urbano em propriedade horizontal, 
designada pelas letras “A", ao nível 
da cave composta por Hall de 
entrada, cozinha, despensa, sala , 2 
quartos e 1 quarto de banho 
completo. Tem extraordinárias 
vistas sobre o Douro, Ponte Luís I e 
Gaia. O imóvel encontra-se em 
bom estado de conservação.



Dados Principais do Imóvel

CPU - 3359 
CRP – 24/19920721 
Área  Bruta Privativa – 89 m²
Área  Bruta Dependente- 0 m²

CIDADE COMPETENTE I

DETALHE DO IMÓVEL OBJETO DA OPERAÇÃO
Imóvel 1 – Apartamento T2 localizado no Cave Direita do nº120 das Escadas do Barredo, Porto;

Área  Bruta Dependente- 0 m²
Tipologia - T2
Piso – Cave
Ónus  Financeiro – Não tem
Ano de inscrição na Matriz - 1994
Estado – Bom estado
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Fração autónoma de prédio 
urbano em propriedade horizontal, 
designada pelas letras “A", ao nível 
da cave composta por Hall de 
entrada, cozinha, despensa, sala , 2 
quartos e 1 quarto de banho 
completo. Dispõe de um 
logradouro com 23m2 com 
extraordinárias vistas sobre o 
Douro, Ponte Luís I e Gaia. . O 
imóvel encontra-se em bom 
estado de conservação



1. O financiamento a captar via Plataforma QIC! tem a seguinte estrutura:

a. Montante: até € 190.000,00 (cento e noventa mil euros);

b. Prazo: 36 meses;

c. Taxa de juro (TANB): 4.0% ao ano. Pagamento MENSAL de juros em base 30/360;

2. Na data de contratação do financiamento, será constituída uma Conta Reserva – Caução
no montante de € 25.000,0 para garantia de pagamento de: i) 36 meses de Juros, ii)
Imposto de Selo sobre Juros e iii) estimativa do IMI anual e outros custos diretos do
Imóvel durante o prazo da Operação

A movimentação da Conta Reserva será realizada mediante autorização conjunta de um Gerente do

CIDADE COMPETENTE I

TERMOS DA OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO

A movimentação da Conta Reserva será realizada mediante autorização conjunta de um Gerente do
SPV e de representante legal da QI (em representação dos Investidores). Para este efeito a Gerência do
SPV outorgará em momento prévio aos respetivos representantes legais da QI uma procuração
autorizando estes a movimentar a Conta Reserva conjuntamente com Gerente da sociedade;

3. Loan to Value máximo: 65,7% aferido tendo por base os valores de avaliação apurados pelos avaliadores
independentes UON e CPU Consultores. -

- LTV englobando os fundos cativados na Conta-Reserva: 60,5%

4. Reembolso de Capital: na maturidade (possibilidade de reembolso antecipado parcial
(pelo menos 50%) ou integral pelo SPV/Promotor sem penalidades a partir do 4º mês ); 9

PODE ENCONTRAR O 
RELATÓRIO DE 
AVALIAÇÃO  
IMOBILIÁRIA  
REALIZADA PELA PVW 
TINSA NA SECÇÃO 
DOCUMENTOS DA 
OPORTUNIDADE289.000€

(duzentos e oitenta e nove mil euros)

Avaliação Imobiliária Independente (Fev. 2020)



1. Primeira hipoteca voluntária do imóvel pertença do Eng. Tiago Azevedo Fernandes, sito
em Cave Direita do nº120 das Escadas do Barredo, Porto;

2. Primeiro penhor dos direitos de crédito de eventual contrato de arrendamento do
imóvel que tenha sido ou venha a ser celebrado;

3. Primeiro penhor do valor disponível em cada momento da Conta Reserva constituída;

4. Consignação dos rendimentos e direitos de crédito da Conta Reserva e de eventual
contrato de arrendamento para liquidação dos juros do financiamento e demais custos
e impostos devidos no contexto desta operação

CIDADE COMPETENTE I

GARANTIAS CONTRATUAIS DO FINANCIAMENTO

e impostos devidos no contexto desta operação
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CIDADE COMPETENTE – UNIPESSOAL, LDA.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 
FISCAL

510244998

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE 
SEGURANÇA SOCIA

25102449981

CERTIDÃO PERMANENTE: 

DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE

2235-0247-1756

Compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos

CAE 68100 – Compra e Venda de bens imobiliários

CIDADE COMPETENTE I

ENTIDADE CONTRATANTE DO FINANCIAMENTO (MUTUÁRIA)

A Mutuária e 
beneficiária do fundo é 
uma sociedade detida 
exclusivamente pelo 
Promotor Eng. Tiago 
Azevedo Fernandes 

A sociedade irá constituir 
uma conta bancária que CAE 68100 – Compra e Venda de bens imobiliários

DOMICÍLIO FISCAL Escadas do Barredo Nº120, Cv Esq, Porto

FORMA JURÍDICA Sociedade Unipessoal por Quotas 

DATA DE CONSTITUIÇÃO 12.04.2012

CAPITAL SOCIAL 1,00€

OUTRAS INFORMAÇÕES Não tem dívida à Segurança Social (06.03.2020)
Não tem dívida às Finanças (06.03.2020)
Não tem acções judiciais em aberto (05.03.2020)
Não tem execuções em curso (05.03.2020)

NÚMERO DE PROJECTOS
FINANCIADOS NA PLATAFORMA

0
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uma conta bancária que 
será dotada e cativada 
com o montante de 
€25.000,0 equivalente à 
totalidade dos juros 
devidos no decorrer dos 
36 meses da operação, 
bem como dos impostos 
diretos associados

Estes fundos ficarão 
cativados para pagamento 
dos juros devidos aos 
investidores / mutuantes  



1. Propósito da angariação do capital aportado pela Operação

CIDADE COMPETENTE I

Aplicação do capital  angariado pela Operação

Com o encaixe financeiro obtido com esta operação, o Eng. Tiago Azevedo Fernandes
pretende dar continuidade ao desenvolvimento de operações imobiliárias destinadas
principalmente a arrendamento habitacional de longo prazo para famílias, na zona que
conhece bem e onde a sua rede de contactos é mais extensa, que são as cidades do
Porto e de Santo Tirso.

Segundo o Eng. Tiago Azevedo Fernandes :

“Um primeiro projecto de 4 moradias bi-familiares em banda irá decorrer em Santo

Promotor Imobiliário 
orientado para o 
desenvolvimento de 
projetos habitacionais 
diferenciados no Norte 
de Portugal

O encaixe obtido com esta 
operação servirá  
preferencialmente para 
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“Um primeiro projecto de 4 moradias bi-familiares em banda irá decorrer em Santo
Tirso, num terreno já adquirido. Nesse concelho, onde o mercado já não dá resposta
adequada às necessidades actuais de arrendamento, o previsível afluxo de quadros
qualificados atraídos por investimentos de capital estrangeiro recentemente anunciados
(como por exemplo o ligado à Airbus), torna a situação especialmente atractiva
do ponto de vista do promotor. Iniciar-se-á de imediato a fase de desenho de
arquitectura confiada à Floret Arquitectura.

Quando o projecto estiver formalmente licenciado e orçamentado, irá ser negociado o
modelo de concretização subsequente: venda em projecto, desenvolvimento em parceria
ou angariação de financiamento adicional para prosseguimento autónomo. Em
qualquer dos casos, o negócio prevê o reembolso total do capital agora angariado nesta
operação de crowdfunding.”

preferencialmente para 
desenvolver condomínio 
de moradias bi-familiares
em Santo Tirso, em 
terreno já adquirido



Este documento foi elaborado exclusivamente para consulta por parte dos Utilizadores e Investidores da Plataforma Querido Investi numa
Casa!, não podendo ser reproduzido, divulgado e/ou partilhado com terceiras entidades sem a autorização expressa da Querido Investi, S.A.

A QUERIDO INVESTI, S.A. (“QI” ou “Querido Investi”) é uma sociedade gestora da plataforma de financiamento colaborativo QUERIDO
MUDEI A CASA! (doravante “Plataforma” ou “QIC”), que intermedeia investimentos na forma de empréstimo e/ou capital para o
desenvolvimento e exploração de empreendimentos imobiliários.

A Querido Investi não oferece aconselhamento financeiro e nenhuma informação apresentada na Plataforma ou na documentação
disponibilizada pela Plataforma deve ser interpretada como tal. As informações, afirmações e análises e projeções financeiras veiculadas na
Plataforma e/ou contempladas na documentação disponível Plataforma, e nomeadamente na Secção Oportunidades tem propósitos
meramente informativos, e não constitui um aconselhamento de investimento nem opinião ou parecer proprietário ou vinculativo por parte
da Plataforma e/ou da sua Sociedade gestora.

As informações, afirmações e análises e projeções financeiras veiculadas na Plataforma relativamente a oportunidades concretas foram
disponibilizadas e/ou prestadas pelo respetivo Promotor / Beneficiário da oportunidade, e da sua inteira responsabilidade e autoria. Como
tal, a Querido Investi S.A. e a Plataforma não assumem qualquer responsabilidade sobre a fiabilidade, veracidade e exatidão da informação
prestada sobre as Oportunidades em causa.

CIDADE COMPETENTE I

DISCLAIMER 

prestada sobre as Oportunidades em causa.

Os projetos de financiamento colaborativo publicados na plataforma não são objeto de autorização nem de supervisão pela Comissão
Nacional de Mercado de Valores (Portugal), nem pelo Banco de Portugal ou qualquer outra entidade reguladora, nacional ou internacional.
A informação facilitada pelos promotores não foi revista pela Comissão Nacional de Mercado de Valores e não constitui um folheto
informativo aprovado pela Comissão. A informação e as previsões apresentadas são apenas planos de negócio indicativos e poderão variar
ao longo das operações e serem objeto de alterações materialmente relevantes.

A Querido Investi S.A. e a Plataforma atuam como simples intermediários nesta operação, nos termos e em consonância com as Condições
Gerais de Utilização e com as Politicas de Funcionamento da Plataforma Querido Investi numa Casa!, disponíveis para consulta em
https://www.queridoinvesti.pt/pt/informacao-legal e que o Utilizador (investidor e/ou Beneficiário-Promotor) reconhecem ter tomado
conhecimento e ter expressamente aceite, ao registarem-se na nossa plataforma e, nomeadamente, por meio da confirmação escrita da
intenção de tomada de posição de investimento numa Oportunidade disponibilizada para subscrição na Plataforma.

Existe risco de perda total ou parcial do capital investido, risco de não obter o rendimento esperado e risco de falta de liquidez para
recuperar o investimento. O capital investido não está garantido pelo fundo de garantia de investimentos nem pelo fundo de garantia de
depósitos. A consulta da Plataforma e a análise deste documento não dispensa a consulta do IFIFC (Informações Fundamentais para o
Investidor de Financiamento Colaborativo) disponível na área de Documentação da respetiva Oportunidade.

Para qualquer assunto contacte-nos através do e-mail: info@queridoinvesti.pt

© 2019 QUERIDO INVESTI, S.A. - NIPC 514 950 757 - Registo Comercial de Lisboa.
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Obrigado! 

14


