
ANOS

VIAJAR COM 

ANIMAIS DE
ESTIMAÇÃO
TRAVELLING WITH PETS



Porque os animais de estimação são também membros 
da família, durante um processo de mudança para outro 
país, ou mesmo numa viagem mais ou menos prolonga-
da, eles não podem ficar de fora.
Hoje os espaços públicos estão cada vez mais abertos 
à presença de animais de estimação, já existindo vários 
restaurantes, cafés, cabeleireiros, lojas, hotéis ou mesmo 
shoppings que admitem a sua entrada ou estadia jun-
tamente com os donos. Também as companhias aéreas 
são cada vez mais pet friendly e, embora com diferen-
tes regras, há cada vez mais abertura para permitir que 
os nossos amigos de quatro patas atravessem fronteiras 
connosco. Portugal não é exceção a esta regra. 

Since pets are also part of the family, during the process of mov-
ing to another country, or even in a more or less prolonged travel, 
they cannot be left out.
Today public spaces are increasingly open to the presence of 
pets, with several restaurants, cafes, hairdressers, shops, hotels 
or even malls already accepting their entry or stay together with 
their owners. Airlines are also increasingly pet friendly and, al-
though with diff erent rules, there is more and more openness to 
allow our four-legged friends to cross borders with us. Portugal is 
no exception to this rule. 



Em 2017, a nova lei de proteção dos animais portugue-
sa passou a considerá-los como seres vivos dotados de 
sensibilidade e objeto de proteção jurídica, deixando de 
ser tratados como “coisas”.
De notar ainda que em território português existe uma 
rede vasta de consultórios e hospitais veterinários, seja 
para consultas de rotina, vacinação, urgências ou outros 
tratamentos.
Confira tudo o que precisa de saber na hora de viajar 
para Portugal com o seu animal de estimação e fique 
também a saber onde pode deixá-lo. 

In 2017, the new Portuguese animal protection law began to con-
sider them as living beings endowed with sensitivity and object 
of legal protection, and they are no longer treated as “things”.
It should also be noted that in Portuguese territory there is a vast 
network of veterinary clinics and hospitals, whether for routine 
consultations, vaccination, emergencies or other treatments.
Check out everything you need to know when travelling to Portu-
gal with your pet and also find out where you can leave it. 



TRAZER O SEU ANIMAL

O QUE É NECESSÁRIO?
PARA QUEM VIAJA DENTRO DA UNIÃO EUROPEIA:

WHAT IS NECESSARY?
FOR THOSE TRAVELLING WITHIN THE EUROPEAN UNION:

PARA PORTUGAL
BRINGING YOUR PET TO PORTUGAL

• Ter um Passaporte de Animal de Companhia da União 
Europeia, emitido por um médico veterinário autori-
zado

• Ter um microchip de acordo com os padrões da ISSO 
11784 e da ISSO 11785, com a função de identificá-lo 
eletronicamente durante as viagens aéreas e, tam-
bém, para encontrá-lo mais facilmente em caso de 
perdas, ou uma tatuagem claramente legível anterior 
a 3 de julho de 2011

• Estar vacinado contra a raiva, com vacina válida. 

• Have a European Union Pet Passport, issued by an authorised 
veterinarian

• Have a microchip that conforms to the standards of ISO 11784 
and ISO 11785 to identify them electronically during air travel 
and also to make it easier to fi nd them if they are lost, or a 
clearly readable tattoo dated before 3 July 2011

• Be vaccinated against rabies, with a valid vaccination. 



PARA QUEM VIAJA DE PAÍSES 
FORA DA UNIÃO EUROPEIA:

FOR THOSE TRAVELLING FROM COUNTRIES 
OUTSIDE THE EUROPEAN UNION:

• Ter um microchip de acordo com os padrões da ISSO 
11784 e da ISSO 11785.

• Ter a vacina contra a raiva. Esta não pode ter sido 
administrada antes das doze semanas de idade e em 
animais identificados. Caso a vacina já tenha sido fei-
ta antes da implementação do microchip, a mesma 
deverá ser refeita, com um intervalo de 30 dias da 
anterior.

• Have a microchip according to the standards of ISO 11784 and 
ISO 11785

• Have a rabies vaccination. This must not have been admin-
istered before the age of twelve weeks and in identifi ed an-
imals. If the vaccination has already been done before the 
implementation of the microchip, it must be redone, with an 
interval of 30 days from the previous one



• Quando provenientes de um país com risco de rai-
va (Ex: continente africano, Brasil, Venezuela, Ucrâ-
nia, entre outros). Pelo menos 30 dias após a data 
de vacinação contra a raiva é necessário efetuar uma 
colheita de sangue para verificação do número de 
anticorpos relativamente à doença, em laboratórios 
aprovados. É ainda condição que tenham decorrido 
3 meses a contar da data de colheita de sangue antes 
da circulação do animal

• É necessário preencher um formulário de solicitação 
para o transporte de animais, que pode ser retirado 
do site da companhia aérea e apresentado preenchi-
do durante o check-in

• Pedido de importação do animal que deve ser solici-
tado no máximo dois dias antes da viagem

• When coming from a country with rabies risk (Ex: African 
Continent, Brazil, Venezuela, Ukraine, among others)

• At least 30 days after the date of vaccination against rabies, 
a blood sample must be taken in an approved laboratory to 
check the number of antibodies against the disease

• It is also a condition that 3 months have elapsed from the 
date of blood collection before the animal is moved

• It is also necessary to complete an application form for the 
transport of animals, which can be downloaded from the 
website of the airline company and presented completed dur-
ing check-in

• Request for importation of the animal that must be requested 
no more than two days before the journey



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
A APRESENTAR À CHEGADA

A PORTUGAL:

• Certificado de aplicação do microchip

• Comprovativo da vacinação contra a raiva (boletim 
de vacinas ou outro)

• Boletim de resultado da análise de sangue (titulação 
de anticorpos da raiva)

• Boletim de vacinas

• Certifi cate of microchip application

• Proof of vaccination against rabies (vaccination booklet or 
other)

• Blood test result bulletin (rabies antibody titration)

• Vaccination bulletin

NECESSARY DOCUMENTS TO BE PRESENTED WHEN 
ARRIVING IN PORTUGAL:



• Atestado de saúde veterinário que deve ser emitido 
com no máximo 7 dias de antecedência antes de via-
jar.

• Certificado Veterinário Internacional (CVI), cuja 
emissão deve ser agendada no Sistema de Vigilância 
Agropecuária Internacional com 10 dias de antece-
dência da viagem, que atesta as condições e o histó-
rico de saúde do animal de estimação e o atendimen-
to às exigências sanitárias. 

• Comprovativo de embarque e endereço de Portugal.

• Veterinary health certifi cate which must be issued no more 
than 7 days before travelling.

• International Veterinary Certifi cate (CZI), whose issuance 
must be scheduled in the International Agricultural Surveil-
lance System 10 days in advance of travel, which attests to the 
conditions and health history of the pet and compliance with 
sanitary requirements. 

• Proof of boarding and address in Portugal



COMUNICAÇÃO À 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PORTUGUESA

Nos aeroportos nacionais, o controlo destes animais é 
efetuado em locais designados por Pontos de Entrada 
dos Viajantes. Caso viaje com um animal de companhia 
deverá obrigatoriamente contactar por escrito a autori-
dade competente do seu ponto de entrada, preenchen-
do e enviando um “formulário para comunicação de che-
gada de cães e gatos sem caráter comercial” com, pelo 
menos, 48 horas úteis antes da chegada
Deve ainda ser comunicado o horário do desembarque e 
serem enviadas cópias digitalizadas dos documentos do 
animal (boletim de vacinação, CVI, sorologia, certificado 
de microchip) e preencher um formulário
À chegada ao aeroporto português é cobrada uma taxa 
de entrada do animal no país, entre 40 a 80 euros.

In Portuguese airports, the control of these animals is carried out 
in places designated as Travellers’ Entry Points. If you are travel-
ling with a pet, you must contact the competent authority of your 
entry point by fi lling in and sending a “form for notifi cation of 
arrival of dogs and cats of a non-commercial nature” at least 48 
working hours before arrival. 
You must also communicate the time of disembarkation and send 
scanned copies of the animal’s documents (vaccination certifi -
cate, CVI, serology, microchip certifi cate) and fi ll in a form. 
On arrival at the Portuguese airport, an entrance fee of between 
40 and 80 euros will be charged for the animal’s entry into the 
country.

COMMUNICATION TO THE PORTUGUESE HEALTH 
SURVEILLANCE AUTHORITY



CONTACTOS CONTACTS

AEROPORTO DE LISBOA
Terminal de Carga, Edifício 134 – CP 1750-364 – Lisboa
Tel. +351 218 492 434 / +351 919 551 607 
Email: piflisboaa@dgav.pt

AEROPORTO DE SÁ CARNEIRO
Av.ª do Aeroporto, SL n.º 124E, Terminal de Carga – CP 
4478-558 – Maia
Tel. +351 229 428 509 | + 351 916 181 917
Email: pifportoa@dgav.pt

Prazos
Este procedimento deve ser iniciado com antecedência 
de cinco meses.

NOTA: Estas regras são aplicáveis a cães, gatos e furões. Para 
informações mais detalhadas, ou se pretender viajar com ou-
tros animais como aves, coelhos ou iguanas, aceda ao site da 
DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária.

LISBON AIRPORT
Cargo Terminal, Building 134 - CP 1750-364 - Lisbon
Phone: +351 218 492 434 / +351 919 551 607 
Email: piflisboaa@dgav.pt

SÁ CARNEIRO AIRPORT 
Av.ª do Aeroporto, SL n.º 124E, Cargo Terminal - CP 4478-558 - 
Maia
Tel. +351 229 428 509 | + 351 916 181 917
Email: pifportoa@dgav.pt

Deadlines
This procedure must be initiated at least five months in advance.

NOTE: These rules apply to dogs, cats and ferrets. For more de-
tailed information, or if you wish to travel with other animals such 
as birds, rabbits or iguanas, access the website of the DGAV - Di-
reção Geral de Alimentação e Veterinária.



COMO VIAJAR?

Por ser uma prática cada vez mais comum, e embora 
cada companhia aérea tenha as suas próprias regras, a 
maioria permite o transporte dos animais de estimação. 
Os patudos podem viajar na cabine, junto ao dono, ou 
no porão, dependendo do respetivo peso, tamanho e es-
pécie. O preço do bilhete a pagar pelo transporte do 
animal está também dependente dos mesmos fatores.
Para fazer a viagem na cabine, de modo geral, o animal 
terá de ter um peso inferior a oito quilos juntamente com 
a caixa transportadora própria onde deve ser acomoda-
do numa caixa transportadora própria. Esta tem como 
medidas máximas 45 centímetros de comprimento, 30 
de largura e 23 de altura e tem de ir em baixo do assento 
do dono.
Se o animal for viajar no porão, este tem de estar den-
tro de uma transportadora rígida e ser acompanhado de 
água e comida. 

As this is an increasingly common practice, and although each 
airline company has its own rules, most of them allow pets to be 
on board. Pets can travel in the cabin, next to their owner, or in 
the hold, depending on their weight, size and species. The price 
of the ticket to be paid for transporting the animal also depends 
on the same factors.
In general, to travel in the cabin, the animal must weigh less than 
eight kg and be accommodated in its own carrier. This must not 
exceed 45 centimetres in length, 30 centimetres in width and 
23 centimetres in height and must be placed under the owner’s 
seat.
If the animal is travelling in the hold, it must be in a rigid carrier 
and be accompanied by water and food. 

HOW TO TRAVEL?

TRANSPORTE AÉREO

AIR TRAVEL



É aconselhável que se informe com antecedência, junto 
da companhia aérea que vai viajar, quais as condições e 
documentos necessários a apresentar. Também as regras 
de transporte variam conforme os países de partida e de 
destino.
Ao comprar o bilhete, terá que ligar para a empresa e pe-
dir a reserva de lugar para o seu animal. Será necessário 
informar a raça, as medidas da caixa de transporte e o 
peso total, já com o animal dentro. 
Os cães-guia, cães-ouvintes e cães de serviço, têm de 
estar devidamente identificados como animais de assis-
tência e com documentação que comprove que foi ofi-
cialmente treinado e certificado. Estes podem viajar aos 
pés do dono, sem caixa de transporte, com coleira e trela 
colocadas, mas não podem ocupar lugar de passageiro 
nem movimentar-se pela cabine.

As principais companhias aéreas com destino a Portugal 
que aceitam transportar animais de estimação são as se-
guintes:

TAP; LATAM; IBERIA; AIR FRANCE; AIR 
EUROPA; LUFTHANSA; KLM 

It is advisable to fi nd out in advance, with the airline you are trav-
elling with, what are the conditions and necessary documents to 
submit. Transport rules also vary according to the countries of 
departure and destination.
When you buy your ticket, you will have to call the company and 
ask for a seat reservation for your pet. You will need to inform 
them of the breed, the measurements of the transport box and 
the total weight, already with the animal inside. 
Guide dogs, hearing dogs and service dogs must be properly 
identifi ed as assistance animals and with documentation proving 
that they have been offi  cially trained and certifi ed. They may trav-
el at the owner’s feet, without a carrier, with a collar and leash on, 
but may not occupy a passenger seat or move about the cabin.

The main airlines fl ying to Portugal that accept pets are:

TAP; LATAM; IBERIA; AIR FRANCE; AIR 
EUROPA; LUFTHANSA; KLM



VISITA AO VETERINÁRIO VISIT TO THE VETERINARIAN

REGISTO NA JUNTA DE FREGUESIA REGISTRATION AT THE PARISH COUNCIL

RULES FOR WALKING WITH YOUR PET 
ON THE STREETS

REGRAS PARA PASSEAR COM 
O ANIMAL DA VIA PÚBLICA

Ao chegar a Portugal, deve levar o animal de companha 
a uma consulta veterinária para fazer o primeiro registo 
do microchip.

É também necessário fazer o registo do animal na junta 
de freguesia da área de residência. Este processo deve 
ser renovado anualmente. 

It is also necessary to register the animal at the parish council in 
your area of residence. This registration must be renewed annu-
ally. 

In Portugal, pets must be accompanied by their owner and always 
wearing a collar and leash, and in some cases a muzzle. It is also 
necessary to collect the animal waste with a proper bag, other-
wise you can be fi ned.

Em Portugal os animais de estimação têm de passear 
acompanhados pelo dono e sempre com coleira e trela, e 
ainda nalguns casos açaime. É ainda necessário recolher 
os dejetos do animal com um saco próprio, caso contrá-
rio pode ser multado.

When you arrive in Portugal, you should take your pet to a vet-
erinary appointment for the fi rst registration of the microchip.

LEGALIZAÇÃO DO ANIMAL DE 

ESTIMAÇÃO EM PORTUGAL
LEGALISATION OF PETS IN PORTUGAL



Em Portugal é possível transportar os animais de compa-
nhia nos comboios de forma gratuita. A regulamentação 
impõe que durante a viagem o animal de estimação esteja 
dentro de uma transportadora ou fora desde que tenha 
açaime, trela, boletim de vacinas e licença camarária. 
Cada passageiro apenas pode levar um animal e é res-
ponsável pela respetiva guarda e vigilância. Animais peri-
gosos ou potencialmente perigosos não podem viajar de 
comboio.

In Portugal it is possible to transport pets on trains for free. The 
regulations require that during the journey the companion animal 
must be inside a carrier or outside, as long as it has a muzzle, 
leash, vaccination record and a municipal licence. 
Each passenger may only take one animal with them and is re-
sponsible for their care and supervision. Dangerous or potentially 
dangerous animals cannot travel by train.

TRAVELLING WITHIN PORTUGAL:

TRANSPORTE FERROVIÁRIO

BY TRAIN

VIAJAR DENTRO DE 

PORTUGAL:



Também nos autocarros e outros meios de transporte ro-
doviários coletivos é possível fazer-se acompanhar pelo 
seu animal de estimação, pagando meio bilhete.
Neste caso, o companheiro de quatro patas terá também 
de ser devidamente acondicionado numa transportado-
ra e não pode ocupar os lugares sentados do veículo. 
De resto, as regras são semelhantes às aplicadas no 
transporte ferroviário: o animal tem de ter boletim de 
vacinas atualizado, licença camarária e não são permiti-
das raças perigosas ou potencialmente perigosas.

You can also take your pet with you on buses and other collective 
means of road transport, paying half the price of the ticket.
In this case, the four-legged companion must also be properly 
stowed in a carrier and cannot occupy the vehicle’s seats. 
The rules are similar to those applied to rail transport: the animal 
must have up-to-date vaccination records, a municipal licence 
and dangerous or potentially dangerous breeds are not allowed.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

BY BUS



Embora seja evidente que os animais de companhia podem 
ser transportados em automóveis, existem algumas regras 
legais e de segurança que devem ser tidas em conta. 
De acordo com a legislação em vigor, “o transporte de ani-
mais deve ser efetuado em veículos e contentores apropria-
dos à espécie e ao número de animais a transportar tendo 
em conta o espaço, ventilação, temperatura, segurança e 
fornecimento de água de forma a salvaguardar a proteção 
dos mesmos e a segurança de pessoas e outros animais”.
Quanto ao modo de transporte do animal, a solução mais 
óbvia volta a ser a caixa transportadora, mas existem ainda 
as hipóteses de equipar o seu veículo com um cinto de se-
gurança próprio, que liga a coleira do animal ao seu peitoral, 
ou apostar numa rede ou grelha divisória, entre os bancos 
traseiros e a bagageira, mantendo o cão ou gato isolado na 
parte traseira do automóvel.
Ao viajar com o seu animal de estimação, é importante que 
esteja sempre acompanhado do boletim de vacinas e regis-
to do animal.

Although it is clear that pets can be transported in cars, there are 
some legal and safety rules that should be taken into account. 
According to the legislation, “the transport of animals must be 
carried out in vehicles and containers appropriate for the species 
and number of animals to be transported taking into account the 
space, ventilation, temperature, safety and water supply in order 
to safeguard the protection of the animals and the safety of peo-
ple and other animals”.
As for the way of transporting the animal, the most obvious solu-
tion is again the carrier, but there are also the possibility of equip-
ping your vehicle with a safety belt, which connects the animal’s 
collar to its chest, or betting on a divider grid or net, between the 
back seats and the luggage compartment, keeping the dog or cat 
isolated in the back of the car.
When travelling with your pet, it is important that you always car-
ry your pet’s vaccination record and registration card.

TRANSPORTE PRIVADO

PRIVATE TRANSPORT



ONDE 
DEIXAR?

WHERE TO LEAVE THE PET?

Porque há situações em que nem sempre é possível estar 
acompanhado pelo seu animal de estimação, mas quer dei-
xá-lo em boas mãos, saiba que Portugal, e concretamente 
a região da Grande Lisboa, tem vários espaços, desde cre-
ches a hotéis, onde pode deixá-lo durante umas horas ou 
vários dias. Embora a maioria receba apenas cães e gatos, 
já há alguns que aceitam aves, roedores ou répteis. 
E se o objetivo é ir viajar ou passear, mas quer levar o seu 
amigo de quatro patas consigo, existem também já vários 
hotéis, pousadas, pensões e apartamentos para alugar em 
Portugal que permitem a estadia de animais de estimação 
e podem ser a solução ideal para acomodar toda a família. 

Because sometimes it is not possible to be accompanied by your 
pet, but you want to leave it in good hands, you should know that 
Portugal, and specifi cally the Greater Lisbon region, has several 
spaces, from day care centres to hotels, where you can leave it for 
a few hours or several days. Although most of them only take dogs 
and cats, there are some that accept birds, rodents or reptiles. 
And if you are planning to go travelling, but want to take your 
four-legged friend with you, there are also several hotels, inns and 
guest houses in Portugal that allow pets and may be the ideal solu-
tion to accommodate the whole family. 



HOTÉIS E CRECHES PARA ANIMAIS:
HOTELS AND DAY CARE CENTRES FOR ANIMALS:

CÃOPREENSÃO
Morada/Address: Avenida Cidade Lourenço Marques 
529 C/V
Lisboa, 1800 – 001

CENTRO CANINO CANIS DOMUS
Morada/Address: R. 9 de Março 63, 2965-505

CLÃ DO CÃO
Morada/Address:  Benfica/Monsanto, Lisboa, 1500-462

GATAIA
Morada/Address: Praceta de Portugal, 
R. Q.ta de São Gonçalo 47-B, 2775-419 Carcavelos

GRAND PET HOTEL 
Morada/Address: Estr. Caminho da Serra nº 63, 2730-040

HOTEL PARA CÃES – QUINTA DAS PATINHAS
Morada/Address: Quinta Patinhas , Cobre, 
R. Q.ta das Patinhas 126, 2750-573 Cascais

INSTITUTO DO ANIMAL
Morada/Address: Praça David Leandro Silva, 24
Lisboa (Marvila) 1950-064

JUST4BUDDIES
Morada/Address: Praceta Damião Peres 25, 2785-249 São 
Domingos de Rana



MARTENDAL’S GOLD CAT HOTEL
Morada/Address: Rua Agostinho Neto, 22B

OFICINA DOS BICHOS HOTEL DE ANIMAIS
Morada/Address: Estr. de Manique, 2645-550 
Alcabideche

PET HOTEL DO JARDIM ZOOLÓGICO
Morada/Address: Estrada da Luz, 1A (Jardim Zoológico 
de Lisboa) Lisboa

QUINTA DA PATADA
Morada/Address: Rua do Murtal, Quinta da Patada, 
2660-499 Santo Antão do Tojal

RECREIO CANINO
Morada/Address: Rua José Afonso – Bairro Zambujeiro
Loures, 2660-172 

SWEETPET
Morada/Address: Rua de Cascais, 290
Cascais, 2755-162



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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Cascais 

Lisboa



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 


