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ONDE COMPRAR EM... 

WHERE TO BUY IN...LISBON

LISBOA



Lisboa tem-se revelado um paraíso de compras para 
quem a visita e é já um destino de moda europeu de 
topo, a par com as grandes capitais da moda, como 
Paris, Milão ou Londres.

Com vários centros comerciais, galerias, lojas de ruas e outras 
áreas dedicadas às compras, onde os locais e turistas podem 
adquirir roupa, joias, sapatos, e muito mais, o panorama da 
moda em Lisboa está em plena expansão e tem-se destacado 
cada vez mais a nível internacional.  
Não é por acaso que a par dos locais de interesse cultural e 
turístico, da gastronomia e dos vinhos, as compras têm vindo 
a destacar-se, cada vez mais, como uma das melhores coisas 
a fazer.
Mas Portugal, e concretamente a área da Grande Lisboa, é ain-
da procurado por marcas famosas que querem estabelecer-
-se em território nacional. Por isso, aqui é possível encontrar 
desde lojas de luxo a espaços mais populares e relativamente 
baratos, comparativamente com outros países europeus. 
Descubra aqui os melhores locais para fazer compras na Gran-
de Lisboa. 

Lisbon has proven to be a shopper’s paradise for visitors and is al-
ready a top European fashion destination, together with the great 
fashion capitals such as Paris, Milan or London.

With several shopping centres, galleries, high street shops and oth-
er areas dedicated to shopping, where locals and tourists can buy 
clothes, jewellery, shoes, and much more, Lisbon’s fashion scene is 
booming and has become increasingly prominent on an interna-
tional level.
It is no coincidence that alongside the cultural and tourist sites, 
gastronomy and wines, shopping is increasingly becoming one of 
the best things to do.
But Portugal, and specifically the Greater Lisbon area, is still sought 
after by famous brands that want to establish themselves on na-
tional territory. Therefore, here it is possible to find from luxury 
shops to more popular and relatively cheap spaces, compared to 
other European countries. 
Discover here the best places to shop in Greater Lisbon.



No coração da capital, e entre as subidas e descidas de ruas 
que tão bem contribuem para a designação de Lisboa como 
a cidade das sete colinas, o Chiado surge como um dos me-
lhores locais de compras em Portugal, fazendo frente a mui-
tos centros comerciais pela sua oferta, mas mais ainda pelo 
seu encanto e beleza. Entre casas centenárias, artistas de rua, 
história, restaurantes ou cafés com doçaria tradicional há ain-
da espaço para lojas com uma oferta alargada de produtos 
que tornam este local imperdível para um dia de compras. 

In the heart of the capital, and among the ups and downs of the streets 
that contribute so well to the designation of Lisbon as the city of the 
seven hills, Chiado appears as one of the best places for shopping in 
Portugal, beating many shopping centres for its offer, but even more 
for its charm and beauty. Among centenary houses, street artists, his-
tory, restaurants or cafés with traditional sweets, there is also room for 
shops with a wide range of products, making this an unmissable place 
for a shopping day. 

CHIADO



Além das marcas mais modernas, boutiques mais charmosas 
ou marcas de fast fashion, de vestuário, calçado, carteiras, 
bijuteria ou óculos, aqui encontra ainda espaços dedicados 
à decoração da casa, loiças, cerâmica, livrarias tradicionais, 
perfumarias, floristas, desporto ou cosmética e instrumentos 
musicais. Mas não é só. O Chiado reúne também lojas inco-
muns, nomeadamente algumas que já percorreram várias ge-
rações, como alfaiatarias e de venda de tecidos, e outras que 
mantêm vivos alguns artigos que há muito saíram de cena. 
Por exemplo, se é fã dos vinis e CDs, aqui há vários espa-
ços onde pode comprá-los. Os Armazéns do Chiado, famoso 
centro comercial e um dos mais antigos de Lisboa, completa 
esta oferta única, com 54 lojas distribuídas entre 6 pisos.

Besides the most modern brands, the most charming boutiques or fast 
fashion brands, clothing, shoes, wallets, jewellery or glasses, here you 
will also find spaces dedicated to home decoration, crockery, ceramics, 
traditional bookshops, perfumeries, florists, sports or cosmetics and 
musical instruments. But there is more. Chiado also brings together 
unusual shops, namely some which have been around for several gen-
erations, such as tailors and fabric sellers, and others which keep alive 
some articles which are long gone. For example, if you are a fan of vinyl 
and CDs, here there are various places where you can buy them. The 
Armazéns do Chiado, a famous shopping centre and one of the oldest 
in Lisbon, completes this unique offer, with 54 shops spread over 6 
floors.



One of the traditional areas of excellence for shopping in the Portu-
guese capital. It was here, many years ago, that commerce in Lisbon 
used to be carried out, and that is visible in the names of some of 
the streets: Rua dos Fanqueiros, Rua dos Bacalhoeiros, Rua do Ouro 
, Rua da Prata, Rua dos Correeiros. Here it is possible to find very old 
shops that have lived for several centuries, but also modern shops, 
with contemporary brands, which are integrated in old buildings of 
unmeasurable beauty. And the offer is varied: from the usual ‘ready to 
wear’ spaces, to shops with typical Portuguese products, some tar-
geted to tourists, or even, for example, haberdasheries. Among the 
shops, there are some cafés and restaurants with terraces that are 
often crowded.

Uma das zonas tradicionais de excelência para efetuar compras 
na capital portuguesa. Era aqui, há muitos anos, que se já se fa-
zia comércio em Lisboa, e isso é visível nos nomes de algumas 
ruas: Rua dos Fanqueiros, Rua dos Bacalhoeiros, Rua do Ouro, 
Rua da Prata, Rua dos Correeiros. Aqui é possível encontrar 
lojas tão antigas que já viveram vários séculos, mas também 
lojas modernas, de marcas contemporâneas, que se integram 
em edifícios antigos e de beleza incomensurável. E a oferta é 
variada: desde os típicos espaços ‘ready to wear’, como lojas 
de produtos típicos portugueses, algumas mais destinadas aos 
turistas, ou ainda, por exemplo, retrosarias. Entre as lojas, estão 
alguns cafés e restaurantes com esplanadas frequentemente 
lotadas.

BAIXA 

POMBALINA



FASHION CLINIC

This is a luxury shop located on Avenida da Liberdade in Lisbon, but 
which is also present in Porto and the Algarve, and that offers more 
than 100 brands of ready-to-wear clothes, accessories, footwear, per-
fumes and cosmetics - for men and women - CDs and books. The 
brands sold speak for themselves: Balenciaga, Balmain, Dolce&Gab-
anna, Jimmy Choo, Saint Laurent, Gucci, Stella McCartney, Givenchy, 
Christian Louboutin, Prada or Fendi are some of the stars that do the 
honours of the house. This is the ideal space for those who want to 
buy the latest trends in fashion, beauty and lifestyle, through a wide 
range of luxury brands.

Esta é uma loja de luxo localizada na Avenida da Liberdade, em 
Lisboa, mas que está ainda presente no Porto e no Algarve, e 
que oferece mais de 100 marcas de pronto-a-vestir, acessórios, 
calçado, perfumes e cosméticos – para homem e mulher – CDs 
e livros. As marcas vendidas falam por si: Balenciaga, Balmain, 
Dolce&Gabanna, Jimmy Choo, Saint Laurent, Gucci, Stella Mc-
Cartney, Givenchy, Christian Louboutin, Prada ou Fendi são al-
gumas das estrelas que fazem as honras da casa. Este é o es-
paço ideal para quem pretende comprar as últimas tendências 
da moda, beleza e estilo de vida, através de uma vasta gama de 
marcas de luxo.



Avenida da Liberdade is currently the most luxurious artery of the 
country. As a noble area on the international fashion radar, more and 
more major national and international luxury, fashion and beauty 
houses are placing Avenida da Liberdade as one of their essential lo-
cations, alongside the most prestigious luxury shopping areas in the 
world, such as 5th avenue in New York.  This is the axis of reference 
street commerce that has helped Lisbon to become a very attractive 
capital for investment by haute couture brands, who establish them-
selves there without intermediaries. 

A Avenida da Liberdade é atualmente a mais luxuosa artéria do 
país. Enquanto zona nobre que está no radar da moda interna-
cional, são cada vez mais as grandes casas de luxo, da moda 
e beleza nacionais e internacionais que colocam a Avenida da 
Liberdade enquanto uma das suas localizações obrigatórias, a 
par com as zonas de compras de luxo mais prestigiadas a nível 
mundial, como, por exemplo, a 5.ª avenida em Nova Iorque. Esta 
é o eixo de comércio de rua de referência que ajudou Lisboa 
a tornar-se numa capital muito atrativa para investimentos de 
marcas de haute couture, que ali se instalam sem intermediá-
rios. 

AVENIDA DA 

LIBERDADE



A Avenida da Liberdade já integrou a lista das ruas mais caras 
do mundo, ocupando a 35.ª posição da lista. Ao percorrer este 
verdadeiro centro comercial ao ar livre pode encontrar lojas de 
marcas tão desejadas como a Dolce & Gabbana, Prada, Louis 
Vuitton, Gucci, Zadig & Voltaire, Burberry, Michael Kors, Miu Miu, 
Montblanc joalharias de alto gabarito, e espaços como a Bouti-
que dos Relógios, a Fashion Clinic e a Loja das Meias. Se quiser 
fazer uma pausa, aproveite os restaurantes de alta gastronomia 
ou os bares que também ali residem. 

Avenida da Liberdade has already been on the list of the most ex-
pensive streets in the world, occupying 35th position. When you 
walk along this truly open-air shopping mall, you can find shops 
with highly sought-after brands such as Dolce & Gabbana, Prada, 
Louis Vuitton, Gucci, Zadig & Voltaire, Burberry, Michael Kors, Miu 
Miu, Montblanc and high quality jewellery, and spaces such as the 
Boutique dos Relógios, the Fashion Clinic and the Loja das Meias. 
If you want to take a break, take advantage of the haute cuisine 
restaurants or bars that also live there. 



Embora o seu conceito seja de centro comercial generalista, 
ao oferecer uma ampla gama de artigos de moda, acessórios, 
casa e decoração, desporto, animais, cosméticos, perfumaria, 
tecnologia, cafetaria, restauração, hipermercado e cinemas, 
o El Corte Inglés é uma loja de departamento que se demar-
ca pela qualidade, já que nele é possível comprar produtos 
de marcas premium. Localizado na Praça de Espanha, mais 
concretamente na Avenida Duarte Pacheco, o El Corte Inglés 
teve origem em Espanha e o seu conceito diverge dos sho-
ppings tipicamente portugueses. Ao invés de lojas, este tem 
13 pisos onde estão localizadas as diferentes categorias de 
produtos. Por exemplo, o 4.º piso é dedicado à moda infantil 
e brinquedos, enquanto no 7.º está uma cafetaria que oferece 
uma vista panorâmica sobre a cidade de Lisboa. No último 
andar encontra-se a ‘Gourmet Experience’, com restaurantes 
de alguns dos mais prestigiados chefes portugueses.

Although it is a generalist shopping centre, offering a wide range of 
articles in fashion, accessories, home and decoration, sport, animals, 
cosmetics, perfumes, technology, cafés, restaurants, hypermarkets and 
cinemas, El Corte Inglés is a department store that stands out for its 
quality, where you can buy premium brand products. Located in Praça 
de Espanha, more specifically on Avenida Duarte Pacheco, El Corte In-
glés is originally from Spain and its concept differs from typical Portu-
guese shopping centres. Instead of shops, it has 13 floors on which the 
different product categories are located. For example, the 4th floor is 
dedicated to children’s fashion and toys, while the 7th floor is a cafete-
ria offering a panoramic view over Lisbon. On the top floor there is the 
‘Gourmet Experience’, with restaurants from some of the most prestig-
ious Portuguese chefs.

EL CORTE INGLÉS



Enquanto o bairro da moda, o Príncipe Real não podia de-
siludir no que toca a compras. Aqui residem muitas lojas e 
espaços de compras com uma oferta variada: do vintage ao 
moderno, dos produtos tradicionais e gourmet, às marcas ino-
vadoras, sem esquecer que aqui moram também algumas das 
melhores concept stores. Dois dos espaços comerciais mais 
afamados são o Palácio Ribeiro da Cunha, um dos edifícios 
mais emblemáticos de Lisboa que foi transformado em empó-
rio de design, moda e artesanato português, e a Fair Bazaar, 
onde se comercializam coleções amigas do ambiente, social-
mente responsáveis e cruelty free. 

As the fashionable neighbourhood, Príncipe Real could not disappoint 
when it comes to shopping. Here reside many shopping spaces with 
a varied offer: from vintage to modern, from traditional and gourmet 
products, to innovative brands, without forgetting that some of the 
best concept shops also live here. Two of the most famous shopping 
spaces are Palácio Ribeiro da Cunha, one of Lisbon’s most emblematic 
buildings which has been transformed into a design, fashion and Por-
tuguese handicraft emporium, and Fair Bazaar, where environmentally 
friendly, socially responsible and cruelty free collections are sold. 

PRINCÍPE REAL



Na Avenida Duarte Pacheco está situado o Amoreiras, o 
primeiro shopping de Lisboa, inaugurado em 1985. Neste 
é possível encontrar uma ampla variedade de lojas, des-
de as mais populares às mais exclusivas, bons restaurantes 
e ainda cinema. Ao todo, são cerca de 350 as lojas que 
compõem este espaço. Por ser o shopping mais antigo da 
capital, este é um dos mais frequentados pelos Lisboetas. 
No seu último andar há um miradouro com uma vista exu-
berante sobre a cidade. A sua centralidade garante-lhe óti-
mas acessibilidades. 

On Avenida Duarte Pacheco is located Amoreiras, the first Lis-
bon shopping centre, inaugurated in 1985. Here you can find a 
wide variety of shops, from the most popular to the most exclu-
sive, good restaurants and even a cinema. There are 350 shops 
in the mall. As it is the oldest shopping centre in the capital, it 
is one of the most visited by the locals. On its top floor there is 
a belvedere with an exuberant view over the city. Its centrality 
guarantees great accessibility.

AMOREIRAS



O Centro Comercial Colombo é um dos maiores e mais 
centrais shoppings de Lisboa e, por isso mesmo, nos seus 
quatro pisos, conta com inúmeras opções de lojas – mais 
de 420 – para compra de vestuário, artigos decorativos, 
alimentares ou desportivos ou bijuteria. A sua praça de 
restauração – muito completa – e o cinema – com dez sa-
las e mais de dois mil lugares – são também dos maiores 
do país. 

Colombo Shopping Centre is one of the largest and most cen-
tral shopping centres in Lisbon and, for that reason, in its four 
floors, it has numerous options of shops - more than 420 - for 
clothing, decorative articles, food or sport articles or jewel-
lery. Its restaurant area - very complete - and cinema - with ten 
screens and more than two thousand seats - are also among 
the largest in the country.

CENTRO COMERCIAL   

COLOMBO
COLOMBO SHOPPING CENTRE



In the revitalized and modern parish of Parque das Nações, right in 
front of Oriente Station - with which it has a direct connection - is 
located Vasco da Gama Shopping Centre, which was born after Expo 
98, the world exhibition that was in the origin of the place. As it is a 
very dynamic area, this is a very busy shopping centre, being an ob-
ligatory stop not only for locals but also for those who are going to 
see a show at the Meo Arena or tourists who are visiting Parque das 
Nações. As for its offer, it has more than 170 shops, a good food court 
and cinema. Its decoration is inspired by the sea and the theme of the 
Portuguese Discoveries.

Na revitalizada e moderna freguesia do Parque das Nações, 
mesmo em frente à Estação do Oriente – com o qual tem uma 
ligação direta –, localiza-se o Centro Comercial Vasco da Gama, 
que nasceu após a Expo 98, exposição mundial que deu origem 
ao local. Por ser uma zona muito dinâmica, este é um shopping 
muito movimentado, sendo passagem obrigatória não apenas 
dos locais, como de quem vai ver um espetáculo no Meo Arena 
ou turistas que visitam o Parque das Nações. Quanto à sua ofer-
ta, contempla mais de 170 lojas, uma boa praça de alimentação 
e cinema. A sua decoração é inspirada no mar e na temática 
dos descobrimentos.

CENTRO COMERCIAL   

VASCO DA GAMA 
VASCO DA GAMA SHOPPING CENTRE



ONDE COMPRAR EM... 

WHERE TO BUY IN...LISBON

CASCAIS



A reference shopping centre and also one of the oldest in the Greater 
Lisbon region, Cascaishopping, located on the outskirts of the charm-
ing town of Cascais, in Alcabideche, offers major brands in decora-
tion, fashion, technology and entertainment, as well as clinics, cine-
mas and a large restaurant area. Events such as exhibitions and other 
activities are also held here, and parking is free.

Um centro comercial de referência e também um dos mais an-
tigos da região da Grande Lisboa, o Cascaishopping, localizado 
nos arredores da encantadora vila de Cascais, em Alcabideche, 
disponibiliza grandes marcas de decoração, moda, tecnologia, 
entretenimento e ainda clínicas, salas de cinema e uma ampla 
área de restauração. Aqui são também usualmente realizados 
diversos eventos, como exposições e outras atividades, e o es-
tacionamento é gratuito.

CASCAISHOPPING



Considerado uma referência no concelho de Cascais, a 
Casa da Guia oferece um conceito de comércio totalmente 
diferenciado. Situada num Palacete do século XIX, antiga 
residência de Verão dos Condes de Alcáçovas, este é um 
espaço único com dois hectares de jardim, com viveiros 
de flores e vegetação, com diversas lojas, galeria de arte, 
anfiteatro, área de restauração e esplanadas, com uma vis-
ta deslumbrante sobre o mar. Mais do que um espaço de 
comércio, a Casa da Guia proporciona momentos de lazer, 
cultura e é um ponto de encontro para família e amigos, 
num ambiente sofisticado e de beleza arquitetónica ímpar. 
Aqui são realizadas várias exposições. Os espaços comer-
ciais incluem, designadamente, lojas de moda feminina, 
streetwear, acessórios, design, arte e mobiliário.

Considered a reference in the Cascais region, Casa da Guia 
offers a totally differentiated concept of commerce. Located 
in a 19th century palace, the former summer residence of the 
Counts of Alcáçovas, this is a unique space with two hectares 
of garden, with flower and vegetation nurseries, several shops, 
an art gallery, an amphitheatre, a restaurant area and terrac-
es, with stunning views over the sea. More than a shopping 
area, Casa da Guia provides moments of leisure, culture and is 
a meeting point for family and friends, in a sophisticated en-
vironment of unique architectural beauty. Various exhibitions 
are held here. The commercial spaces include, namely, wom-
en’s fashion, streetwear, accessories, design, art and furniture 
shops.

CASA 

DA GUIA



ONDE COMPRAR EM... 

WHERE TO BUY IN...OTHER REGIONS 

OUTRAS 
REGIÕES



OEIRAS PARQUE 

With 175 shops, 28 restaurants, seven cinemas and free parking and 
wi-fi, Oeiras Parque is one of the main shopping areas in Cascais. At 
Oeiras Parque you will find a Continente hypermarket, hairdressers, 
beauty salons, several shops belonging to the Inditex group, Fnac, 
Ralph Lauren, Hugo Boss, Douglas, Pés de Cereja and Gato Preto, 
among many others. In the restaurant area, Santini, the Mexican res-
taurant Guacamole and the Sushi Café are other highlights.

Com 175 lojas, 28 restaurantes, sete salas de cinema e estacio-
namento e wi-fi gratuitos, o Oeiras Parque é um dos principais 
espaços comerciais da linha de Cascais. No Oeiras Parque pode 
encontrar o hipermercado Continente, cabeleireiros, espaços 
de estética, várias lojas do grupo Inditex, a Fnac, a Ralph Lau-
ren, a Hugo Boss, a Douglas, a Pés de Cereja, o Gato Preto entre 
muitas outras. De destacar ainda na área de restauração a San-
tini, o restaurante mexicano Guacamole e o Sushi Café.



STRADA OUTLET

With quality shops and good restaurants, the Strada Outlet is locat-
ed in Odivelas, on the outskirts of Lisbon, and brings together shops 
such as Guess, Lion of Porches, Mango, Melisssa, Nike, Samsonite, 
Ana Sousa, Tefal, Vista Alegre and Timberland. Although it is a smaller 
shopping centre, there are plenty of opportunities to buy the best 
brands at discount prices.

Com lojas de qualidade e bons restaurantes, o Strada Outlet 
localiza-se em Odivelas, nos arredores de Lisboa, e reúne lojas 
como a Guess, Lion of Porches, Mango, Melisssa, Nike, Samso-
nite, Ana Sousa, Tefal, Vista Alegre e Timberland. Apesar de ser 
um centro comercial de dimensões mais reduzidas, não faltam 
as oportunidades para comprar as melhores marcas a preço de 
saldo.



Fundado no ano 2000, o Campera é um dos mais antigos 
outlets portugueses. Este situa-se no Carregado, no con-
celho de Alenquer, a cerca de 30 quilómetros de Lisboa 
– cerca de uma hora de distância da capital. Com uma ex-
tensa área de restauração e ainda um espaço infantil para 
os mais novos, destacam-se lojas como Hugo Boss, Pepe 
Jeans, Calzedonia, Intimissimi, Levis, Lion of Porches, Man-
go, Nike, Sacoor, Salsa ou Sunglass Hut. Este é mais um 
shopping ao ar livre e que foi pensado de forma a recriar 
uma típica vila portuguesa.

Founded in 2000, Campera is one of the oldest Portuguese 
outlets. It is located in Carregado, in the municipality of Alen-
quer, about 30 kilometres away from Lisbon - about an hour 
from the capital. With an extensive restaurant area and even a 
space for kids, there are shops such as Hugo Boss, Pepe Jeans, 
Calzedonia, Intimissimi, Levis, Lion of Porches, Mango, Nike, 
Sacoor, Salsa or Sunglass Hut. This is another open-air shop-
ping mall that was designed to recreate a typical Portuguese 
village

CAMPERA  

OUTLET



A apenas 30 minutos de Lisboa, na Margem Sul do Tejo, o Freeport 
Fashion Outlet é um ponto de passagem obrigatório para quem 
quer comprar as melhores marcas nacionais e internacionais com 
descontos imperdíveis. Situado na característica e elegante vila 
de Alcochete, este centro comercial, considerado o maior outlet 
da Europa, oferece mais de 150 marcas com descontos até 70% 
durante todo o ano. À redução de preço outlet somam-se ainda 
muitas outras promoções realizadas frequentemente em dias par-
ticulares, como a quinta-feira louca, ou épocas de saldos. As lojas 
com assinatura de famosos designers são uma das principais atra-
ções, bem como as marcas de desporto, acessórios de moda e 
perfumarias de excelência. Como este é um local que facilmente 
leva os visitantes a perderem-se nas compras horas a fio, o Free-
port Lisboa Fashion Outlet é um centro comercial a descoberto 
com um espaço aprazível, com uma arquitetura que cruza a mo-
dernidade e a tradição, contemplando zonas de repouso e lazer, 
como espaços com relva e cursos de água, e área de restauração.

Just 30 minutes away from Lisbon, on the South Bank of the Tagus 
River, Freeport Fashion Outlet is a must for those who want to buy 
the best national and international brands with unmissable discounts. 
Located in the characteristic and elegant town of Alcochete, this shop-
ping centre, considered the largest outlet in Europe, offers over 150 
brands with discounts of up to 70% all year round. To the outlet price 
reduction are also added many other promotions often held on par-
ticular days, such as Crazy Thursdays, or sale seasons. The signature 
shops of famous designers are one of the main attractions, as well as 
sports brands, fashion accessories and perfumeries of excellence. As 
this is a place that easily leads visitors to lose themselves in shopping 
for hours on end, the Freeport Lisboa Fashion Outlet is an open-air 
shopping centre with a pleasant space, with an architecture that cross-
es modernity and tradition, contemplating rest and leisure areas, such 
as lawns and water courses, and a restaurant area.

FREEPORT LISBOA

FASHION OUTLET



Discover and live in...



Carga fiscal abaixo da média europeia.

Portugal é o 3º país mais pacífico do mundo numa 
amostra de 163 países (Global Peace Index 2019), 
o que assegura a possibilidade de viver com a sua 
família num ambiente seguro.

Portugal atravessa um momento favorável,com 
evolução positiva, tanto a nível económico como 
financeiro, sendo um dos melhores países da eu-
ropa para investir.

Com clima mediterrâneo temperado, Portugal 
tem um inverno suave e um verão ameno.
Graças à influência oceânica, as temperaturas rar-
amente atingem níveis extremos.

Lisboa tem sido distinguida com diversos prémi-
os de turismo: Melhor Destino Europeu, Melhor 
Destino Curta Duração na Europa, Melhor Desti-
no Europeu para Cruzeiros. Além disso, é uma das 
cidades com maior qualidade de vida no mundo.

Fácil e rápida mobilidade em toda a Europa.

Tax burden below the European average.

Portugal is the 3rd most peaceful country in the world 
in a sample of 163 countries (Global Peace Index 2019), 
which ensures the possibility of living with your family in 
a safe environment.

Portugal is going through a favorable moment, with pos-
itive evolution, both economically and financially, being 
one of the best countries in Europe to invest.

With a temperate Mediterranean climate, Portugal has a 
soft winter and a mild summer.
Thanks to oceanic influence, temperatures rarely reach 
extreme levels.

Lisbon has been honored with several tourism awards: 
Best European Destination, Best Short-Term Destination 
in Europe, Best European Cruise Destination. In addition, 
it is one of the cities with the highest quality of life in the 
world.

Easy and fast mobility throughout Europe.

Quais seriam os  
10 principais motivos
para viver em Portugal?

01 04

02 05

03 06

What would be the top 10 reasons 
to live in Portugal?



Em Portugal, 95% do território nacional tem 
acesso à internet de banda larga.

Em 2016, a Quality of Life Survey da Monocle 
apontou Lisboa como a 16ª cidade com maior 
qualidade de vida do mundo e 10a entre as ci-
dades europeias (Monocle, Quality of Life Survey, 
2016).

A região da grande Lisboa oferece um preço/m2 
muito inferior às principais cidades europeias.

In Portugal, 95% of the national territory has access to 
broadband internet.

In 2016, Monocle’s Quality of Life Survey
named Lisbon the 16th highest quality city in the world 
and 10th among European cities (Monocle, Quality of 
Life Survey, 2016).

The Greater Lisbon region offers a price / sqm much 
lower than the main European cities.

De acordo com especialistas da International Liv-
ing (IL), Portugal é o 9º melhor país do mundo 
para se reformar (Forbes Media LLC., International 
Living’s 10 Best Places to Retire Around the World
in 2017).

According to experts from International Living (IL), 
Portugal is the 9th best country in the world to retire 
(Forbes Media LLC., International Living’s 10 Best Places 
to Pull Around the World in 2017).
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A Porta da Frente Christie’s é uma empresa de mediação imobiliária que 
trabalha no mercado há duas décadas, focando-se nos melhores imóveis e 
empreendimentos, quer para venda quer para arrendamento. A empresa foi 
selecionada em 2012 pela prestigiada marca Christie’s para representar Por-
tugal, nas zonas de Lisboa, Cascais, Oeiras e Alentejo. A afiliação com a Chris-
tie’s International Real Estate conjuga o know-how local da Porta da Frente 
com a reputação e reconhecimento de uma marca global com 250 anos - o 
seu alcance internacional e as estratégias de marketing globais, permitindo 
à empresa ser uma mediadora única e exclusiva no segmento onde opera. A 
Porta da Frente Christie’s integra atualmente uma equipa com mais de 80 
profissionais sediados em escritórios em Lisboa, Cascais e Oeiras, especial-
izados em prestar um serviço integral de apoio aos seus clientes, em todas as 
etapas do negócio. A principal missão da Porta da Frente Christie’s é privile-
giar um serviço de excelência a todos os nossos clientes.

Porta da Frente Christie’s is a real estate brokerage firm that has been working in the 
market for two decades, focusing on the best real estate and developments, both for 
sale and for lease. The company has been selected in 2012 by the prestigious Christie’s 
brand to represent Portugal, in the areas of Lisbon, Cascais, Oeiras and Alentejo. Chris-
tie’s International Real Estate affiliation combines Porta da Frente’s local know-how 
with the reputation and recognition of a 250-year-old global brand - its international 
reach and global marketing strategies, enabling the company to be a unique mediator 
and exclusive in the segment where it operates. Porta da Frente Christie’s is currently 
part of a team of over 80 professionals based in offices in Lisbon, Cascais and Oeiras, 
specializing in providing a comprehensive support service to its clients, at all stages of 
the business. Porta da Frente Christie’s primary mission is to privilege excellent service 
to all our customers.

Quem é a
Porta da Frente  
Christie’s?
Who is Porta da Frente Christie´s?



Avenida da Liberdade, nº204

2º Esq | 1250-147, Lisboa

(+351) 213 806 110

Avenida Marginal, 8648 B

2750-427, Cascais

(+351) 214 826 830

Rua Doutor José da Cunha,

nº20A | 2780-187, Oeiras

(+351) 214 688 891

LISBOA CASCAIS OEIRAS

portadafrente.com

Um privilégio poder atendê-lo
A privilege to be able to serve you 


